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ATENÇÃO 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM 

PARTICIPAR DESTE PREGÃO PRESENCIAL, 

POR FAVOR, PREENCHER A RETIRADA DE 

EDITAL QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 

SEGUINTE E ENVIAR PARA O E-MAIL: 

licitacaovassouras@gmail.com. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 
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P R E G Ã O  P R E S E N C I A L    Nº. 019/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. 

 
E D I T A L  

  1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, por 

meio da sua Pregoeira Oficial nomeada pela Portaria nº 607/2019, torna público que, 

devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Governo e 

Planejamento, Sr. Geovani Nunes Dornelas, na forma do disposto no processo 

administrativo n.º 4066/2019, fará realizar, no dia 13 de setembro de 2019, às 10 horas, 

na Sede da Prefeitura Municipal de Vassouras, situada à Av. Otavio Gomes, nº 395, 

Centro, Vassouras, licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, com aplicação subsidiária da Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, pelo 

Decreto Municipal 2638/2007, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto 

no presente edital. 

 

1.2  As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas nos mesmos meios 

de comunicações que foram publicados o presente Edital, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar 

a formulação das propostas.  

 

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 

acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por 

escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores a do início da licitação, no seguinte endereço: 

Avenida Otávio Gomes, 395, de 10h00min até 16h00min, por meio do telefone (24) 2491-

9000 ou pelo e-mail licitacaovassouras@gmail.com 

 

1.4 O edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante a entrega de uma resma de 

papel A4, de 500 folhas, no endereço acima, da sede da PMV, pelo e-mail 

licitacaovassouras@gmail.com ou através do site www.vassouras.rj.gov.br. Os 

interessados deverão portar, ainda, o carimbo da empresa que representam, com CNPJ 

 

1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data do início da licitação, por escrito. As impugnações serão 

recebidas, no seguinte endereço: Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, de 

10 horas até 16 horas - SALA DA CPL. 
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1.6 Caberá ao Pregoeiro responder as impugnações e pedidos de esclarecimento 

deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização do certame, com 

encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por quaisquer das 

formas de divulgação previstas no item 1.3 deste Edital.  

 

2.  OBJETO 

 
2.1 O objeto do presente Pregão Presencial é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE MOBILIDADE URBANA, administrado pela Secretaria Municipal de 
Governo e Planejamento, conforme as especificações contidas no Termo de Referência 
- Anexo I. 

 

2.2 – O serviço a ser fornecido deverá atender a todas as especificações e requisitos 
exigidos pelas normas e órgãos de controle e fiscalização que lhes são pertinentes. 
  
2.3 – O fiscal da contratação fica impedido de receber os Serviços licitados que estejam 
fora das especificações técnicas emitidas pelos órgãos oficiais que o fiscalizam, ou ainda, 
que não atendam às exigências contidas no termo de referência. 
 
 2.4 – Eventual recebimento de Serviço fora das especificações previstas no item 2.1 não 
impede a sua posterior devolução. 
 
 2.5 – Qualquer entendimento entre o fiscalizador e o contratado será realizado sempre por 
escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações 
fundadas em ordens ou declarações verbais.  
 
2.6 – A fiscalização é exercida no interesse do Município de Vassouras e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, as quais, acaso verificadas, não implicarão em 
corresponsabilidade da municipalidade ou de seus prepostos. 
  
2.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 
contratado pela solidez e segurança do objeto licitado, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos por lei ou por este edital, inclusive 
perante terceiros. 

 

3. DO PRAZO  

 

3.1 – O início da prestação dos serviços será de acordo com a autorização da Ordem de Início 
dos Serviços (OIS) expedido pela Contratante. 

 
3.2  O prazo de vigência do Contrato será de 06 meses de acordo com a data de início do 

serviço; 
3.3 O prazo de cada etapa deverá obedecer ao cronograma anexo ao Termo de 

Referência. 
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4.  ABERTURA 

 
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela(o) 

Pregoeira(o) designada(o), a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital. 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeçam a realização deste certame na data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 

comunicação. 

 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 Estima-se o valor total em R$ 727.566,67 (setecentos e vinte e sete mil, quinhentos 

e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

 

5.2 Os recursos necessários para as contratações decorrentes deste Pregão correrão 
por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho a seguir. 
 
Programa de Trabalho: 02.11.2.012.04.121.0056 Secretaria Municipal de Governo e 

Planejamento 

Natureza da Despesa 3390.39.00.00 

Fonte de Recursos 4  Royalties 

 

6. TIPO DE LICITAÇÃO 

 

6.1 O presente Pregão Presencial reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1 A participação neste Pregão é para empresas, cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, 
mantido pela PMV. 
 

7.2  Não serão permitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, bem como nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3  Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 

no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 
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caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1 Para tais efeitos entende-se que faz parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 

ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS FORA DO ENVELOPE) 

 
8.1 As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu 
representante legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato 
Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do 
instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 
reconhecida, com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços na sessão, 
manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, assinar a Proposta de Preços 
Realinhada, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.    
 
8.2 A documentação referida no item 8.1 poderá ser substituída pela Carta de 
Credenciamento também com firma reconhecida em Cartório (Anexo III), a qual deverá ser 
apresentada juntamente com a carteira de identidade do credenciado, com o documento 
que comprove a representação legal do outorgante e também com o original ou cópia 
autenticada do Ato Constitutivo da empresa. 

 
8.3 O licitante deverá entregar, juntamente com o CREDENCIAMENTO, mas de forma 
avulsa, sem inseri-la em qualquer dos envelopes, a declaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação (Anexo VI), nos termos do art. 4°, VII, da Lei 
n.° 10.520, de 17.07.2002 firmada pelo representante legal da empresa. 
 
8.4 os licitantes deverão apresentar fora de qualquer envelope declaração de idoneidade 
para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal, na forma do Anexo VII. 
 
8.5 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar 
nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo V do Edital. 
 
8.6 A não apresentação das declarações prevista nos itens 8.3 e 8.4 implicará na 
desclassificação imediata do licitante. 
 
8.7 Uma vez entregues os envelopes, não serão admitidas desistências, modificações ou 
substituições da proposta ou de quaisquer documentos. 
 
8.8 Os documentos mencionados neste item deverão ser entregues a Pregoeira fora de 
qualquer envelope. 
 
8.9 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvado 
a Pregoeira a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom 
andamento das sessões públicas. 
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8.10 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar 
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes 
envolvidos. 
 
8.11 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
munidos dos documentos mencionados nos itens 8.1 e 8.2. A ausência desta 
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a 
classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor eventual recurso das 
decisões do Pregoeiro, ficando o licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 
 
 

9.DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

9.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas e 

habilitação em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 

respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um 

deles as seguintes indicações: 
 

ENVELOPE “A” 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
 

PREGÃO PRESENCIAL  N.º 019/2019 
 

NOME COMPLETO 
ENDEREÇO DO LICITANTE 

ENVELOPE “B” 
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
 

PREGÃO PRESENCIAL  N.º 019/2019 
 

NOME COMPLETO 
ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

9.2 Os documentos do ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS, poderão ser 

apresentados em 01 (uma) via no impresso padronizado fornecido pela Administração 

(Anexo II) ou modelo idêntico a ser apresentado pelo licitante, as quais deverão ser 

preenchidas integralmente por processo mecânico ou eletrônico pelo licitante e 

devidamente rubricadas pelo representante legal ou por procurador com poderes 

expressos para representá-lo no pregão, apresentadas em papel timbrado da empresa ou 

com o carimbo de CNPJ. 
 

9.3 Os preços serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda 

nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso. 

  

9.4 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem 

como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, 

financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 

desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de 

pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  
 

9.5 Ficará a exclusivo critério da Comissão de Pregão eliminar, parcial ou totalmente, a 

proposta apresentada com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa 

ser interpretada pela Comissão de Pregão. 
 

9.6 As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
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9.6.1 Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, 
mantendo-se o preço global e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

 

9.6.2 Erro de multiplicação do preço Global pela quantidade correspondente será 
retificado, mantendo-se o preço global e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
 

9.6.3 Na hipótese de erro no preço global cotado não será admitida retificação; 
 

9.6.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão 

Presencial. 
 

9.6.5 Não serão aceitas propostas com opções, somente sendo admitidas propostas que 
ofertem apenas uma marca e preço para o item. 
 

9.7 Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do 

artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, e rubricados pelo representante 

legal do licitante. 
 

9.8 O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos. 
 

9.9 O ENVELOPE “B” conterá os documentos especificados no item 11. 
 

10- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

10.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os 

licitantes, com os documentos previstos no item 8 e com os envelopes “A” e “B”, 

apresentados na forma anteriormente definida.  
 

10.2 Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 8, o 

Pregoeiro procederá a abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

com a consequente divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 
 

10.3 Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta 

de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço. 

 

10.4 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 10.3, o 

Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores 

propostas, além do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.  
 

10.5 Aos licitantes qualificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor 

da proposta classificada de maior preço. 
 

10.6 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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10.7 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes qualificados, na forma dos itens 

10.3, 10.4 e 10.5, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita 

de maior preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 
 

10.8 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos 

lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão.  
 

10.9 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 
 

10.10 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido em primeiro lugar. 
 

10.11 Havendo empate ficto no momento do julgamento das propostas será assegurado 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a preferência na contratação, caso a 

proposta de menor preço tenho sido apresentada por empresa que não detenha tal 

condição. 
 

10.11.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas 

ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas 

apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada. 
 

10.11.2 Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço do certame, 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena 

de preclusão. 

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente na 

forma da alínea a, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão 

convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, 

para o exercício de igual direito. 

c) Na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances 

e existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua 

proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta 

inferior à melhor classificada. 

 

10.11.3 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 

contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente de menor preço do certame. 
 

10.12 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 
 

10.13 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no 

item 18 do edital. 
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10.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, 

os licitantes qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 

10.15 Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 

10.16 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente. 
 

10.17 Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação. 
 

10.18 Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o Pregoeiro 

declarará o licitante vencedor. 
 

10.19 Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das 

exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital, 

sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse dos demais 

licitantes na interposição de recursos. 
 

10.20 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja 

obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada 

em ata. 
 

10.21 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 

relevantes, e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem 

como pelos licitantes presentes. 
 

10.22 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 

dias, contados da data da sua entrega. 
 

10.23 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura 

Municipal de Vassouras, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por 

igual prazo. 
 

11. DA HABILITAÇÃO  
 

Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do 

presente certame: 
 

11.1 Habilitação Jurídica 

 

a) registro Comercial, no caso de empresário, pessoa física; 
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b) cédula de identidade do(s) sócio(s); 

c) ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com todas as 

alterações ou consolidação respectiva; 

d) inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

e) decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 e) a sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 

a 1.092 da Lei Federal n° 10.406/2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do 

artigo 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

 f) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, 

bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação. 
 

Tendo sido apresentados os documentos de habilitação jurídica referenciados nos 

itens acima quando do credenciamento do licitante, fica dispensada sua nova 

apresentação como documento de habilitação.  
 

11.2  Regularidades Fiscal e Trabalhista 
 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante com a apresentação das seguintes certidões: 
 

c.1) Fazenda Federal, a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 

8.212, de 1991;  
 

c.2) Fazenda Estadual, a apresentação da certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela 

Secretaria Estadual de Fazenda e certidão da Dívida Ativa para fins de licitação, ou se for 

o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de 

inscrição estadual; 
 

c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a 

prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio de apresentação da 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidão da 
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Dívida Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o 

caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de 

inscrição estadual; 
 

c.3) Fazenda Municipal, apresentação da certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou, se for o caso, 

certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição 

municipal; 
 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS-CRF); 
 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 
 

11.2.1 Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de 

pequeno porte contenha alguma restrição, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas que tenham efeito 

negativo. 
 

11.2.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da 

Administração. 
 

11.2.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93. 
 

11.3 Qualificação Econômico-financeira 

 

a) Certidões Negativas de Falências e Concordatas expedidas pelos 

distribuidores da sede. Se o proponente não for sediado na Comarca de 

Vassouras esta deverá  vir acompanhada de declaração oficial da 

autoridade judiciária competente, relacionando o distribuidor que, na 

Comarca de sua sede, tenha atribuição para expedir certidões negativas 

de falências e concordatas; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e 

Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação 

da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo 

vedada a sua substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou 

balanços provisórios. 
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c) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

d) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

e) As empresas deverão apresentar capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% 

do valor estimado para a contratação. 

 

11.4 Qualificação Técnica  
 

11.4.1 Para a Contratação da empresa de consultoria à elaboração do Plano Diretor 

Municipal, a mesma deverá ter experiência comprovada de atuação na área, demonstrada 

pela apresentação de atestados e respectivas certidões de acervo técnico registradas no 

CREA ou no CAU, compreendendo: 

a.  Experiência da empresa  

Elaboração e/ou Revisão de Legislações Tributárias Municipais 

Elaboração ou revisão de Plano Diretor em município com mais de 20.000 habitantes (1) 

Elaboração ou revisão de legislação urbanística em município com mais de 20.000 

habitantes 

Elaboração de outros Planos de Desenvolvimento Municipal ou Regional 

 

11.4.2 Para comprovação de experiência mínima, a Empresa deverá ter pelo menos 2 

(dois) atestados referentes à elaboração ou revisão de Plano Diretor em Municípios com 

mais de 20.000 habitantes e revisão da Legislação Urbanística , executados integralmente 

antes da data da abertura das propostas da licitação para a realização dos trabalhos. 

b. Da Equipe a ser Alocada 

Para o apoio à elaboração do Plano Diretor dos Municípios, a empresa deverá apresentar 

Equipe Básica, com experiência comprovada para as funções previstas, como se segue: 

Equipe básica (1) (2) 

Quant

. 
Função Capacidade técnica (3) 

 

Área de 

experiência (4) 

Tempo mínimo 

de experiência 

na elaboração de 

planos diretores 

ou legislação 

urbanística e 

ambiental (5) 
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01 Coordenador 

Graduação em arquitetura e 

urbanismo, com especialização 

ou experiência comprovada em 

urbanismo 

Coordenação de 

plano diretor 

municipal 

4 (quatro) anos 

01 

Especialista 

em legislação 

urbanística e 

ambiental. 

Graduação em arquitetura e 

urbanismo, com especialização 

ou experiência comprovada em 

urbanismo 

Plano diretor 

municipal ou 

legislação 

urbanística e 

ambiental 

2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em ações de 

processo 

participativo 

Graduação em comunicação 

social, pedagogia, ou área social 

afim, com especialização 

Processo 

participativo de 

plano diretor 

municipal 

2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em meio 

ambiente e 

geoprocessa-

mento 

Graduação em geografia ou 

engenharia ambiental, com  

experiência comprovada na área 

de geoprocessamento 

Plano diretor 

municipal 
2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em 

infraestrutura 

urbana 

Engenheiro civil ou engenheiro de 

transportes ou engenheiro 

sanitarista experiência 

comprovada na área de  

mobilidade urbana 

Plano diretor 

municipal 
2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em legislação  

Municipal 

Graduação Direito, com 

especialização ou experiência 

comprovada em legislação 

tributária e urbanística. 

Plano diretor 

municipal ou 

legislação 

urbanística e 

ambiental 

2 (dois) anos 

 

(1) Vínculo dos Profissionais com a Empresa responsável pela apresentação da 

Proposta – não é necessária a comprovação de vínculo dos profissionais da equipe 

com a Empresa Licitante, no entanto, é exigida a manifestação expressa de 

disponibilidade para participação; 

(2) Capacidade Técnica: exigida a apresentação de currículo, com no máximo duas 

páginas, e comprovação por meio de diploma ou certificado de conclusão do curso 

de formação superior; 

(3) Área de Experiência: exigida a apresentação da carteira profissional de registro no 

órgão de classe (como por exemplo, registro no CREA, CAU, OAB, CRA, 

CORECON, ou entidades similares). No caso de inexistência de órgão de classe da 

profissão, a experiência mínima deverá ser comprovada por, pelo menos, um 
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atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado referente à 

elaboração de estudo, projeto ou Plano em sua área de formação ou nos temas 

considerados no item a seguir; 

(4) Tempo mínimo de Experiência: apresentação da carteira profissional com data de 

emissão de pelo menos 2 (dois) anos anteriores à data de publicação do Edital ou 

apresentação de um atestado, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado e devidamente registrado no órgão competente, onde conste sua 

participação na equipe responsável pela elaboração de estudo, projeto ou Plano: 

Diretor; de Desenvolvimento Urbano ou Regional; de Urbanismo ou Setorial;  e 

Legislação Urbanística ou Ambiental. 

(5) Experiência – comprovação por meio de atestado(s) fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente, 

referente à elaboração de Plano(s) Diretor(s) Municipal. 

OBS: Pelo menos dois profissionais integrantes da equipe deverão possuir experiência 

comprovada em coordenação, condução e moderação de reuniões e oficinas 

participativas. 
 

12. RECURSOS 
 

12.1 Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 

da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração 

com poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 

(três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões no mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

12.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do 

recurso apenas pela síntese das razões orais. 
 

12.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 

12.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

12.5 As razões de recursos serão dirigidas ao Pregoeiro. Reconsiderando ou não sua 

decisão, encaminhará o Pregoeiro o recurso ao Senhor(a) Secretário(a), que a ratificará ou 

não, de forma fundamentada. 
 

13. ADJUDICAÇÃO 
 

13.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo Sr. Secretário(a). Havendo 
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interposição de recurso, após o julgamento, o Sr(a) Secretário(a) adjudicará e homologará 

o procedimento. 
 

13.2 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com os 

respectivos valores readequados ao valor total apresentado ao valor total apresentado pelo 

lance vencedor, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do encerramento da 

etapa competitiva.  
 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

14.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário. 

 

14.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 

da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 

outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
 

14.3  A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e acompanhada 

da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de Vassouras, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), com os 

comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 
 

14.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

recebimento, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 
 

14.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
 

14.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 
 

14.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 

prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 

pro rata die. 

 

14.8 O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 

julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 
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deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 

047/2003. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

          Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações 
constantes das Condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em lei, em 
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações: 

 
15.1 Efetuar o serviço de acordo com o objeto e especificações deste Termo de 

Referência; 
 

15.1.1  Cumprir o estabelecido para a elaboração do Plano Diretor do 

Município, no que se refere às atividades que lhe cabem, conforme 

descritas neste Termo de Referência e acordadas durante a primeira 

Etapa dos Trabalhos; 

15.1.2 Cumprir as datas de entrega dos produtos, com a responsabilidade e a 

qualidade técnica indicadas neste Termo de Referência; 

15.1.3 Preparar as informações técnicas para a devida tomada de decisão pela 

Prefeitura Municipal, sempre que cabível; 

15.1.4 Preparar o material técnico e orientar a Prefeitura nas ações que 

garantam a ampla participação da sociedade local no processo de 

elaboração do Plano Diretor dos Municípios.  

 
15.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

presente solicitado;  
 

15.3 Arcar com todas as despesas decorrentes de danos materiais ou bens de terceiros, 
bem como danos pessoais aos seus ou a terceiros, de sua responsabilidade; 

 
15.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

 
15.5 Competirá a contratada a responsabilidade técnica pelos serviços prestados; 

 
15.6 A contratada será responsável, em qualquer caso, por todos os danos, 

indenizações e prejuízos, de qualquer natureza, que causar a Municipalidade ou a 
terceiros decorrentes da execução do serviço objeto do Contrato; 

 
15.7 A contratada será a única responsável por qualquer compromisso assumido com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do Serviço. Fica terminantemente 
proibido aos contratados de pedir gratificações ou donativos de qualquer espécie; 

 
15.8 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

 
15.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir 
na execução do contrato. 
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15.10 Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 
15.11 Apresentar equipe básica, de acordo com Termo de Referência. 

 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1 A contratante obriga-se a: 

16.1.1  Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário. 

16.1.2 Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos. 

16.1.3  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por 

meio de servidor designado para tanto (fiscalizador). 

16.1.4 Efetuar o pagamento no prazo e condições previstos contratualmente. 

 
17. DO CONTRATO  

 
          17.1 – A licitante vencedora será convocada pela CONTRATANTE para assinar 

Termo de Contrato, tendo o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da 

notificação, para comparecer a CPL – Comissão Permanente de Licitação, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas cabíveis. 

17.2 O prazo do Contrato será de 06 meses. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 
 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

18.1.1 Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2 Apresentar documentação falsa; 

18.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

18.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.6 Cometer fraude fiscal; 

18.1.7 Fizer declaração falsa; 

18.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 

18.1.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 
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18.1.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 
 

18.1.11 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Contrato. 
 

18.1.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 
 

18.1.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

18.1.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

19. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

19.1 O fornecimento do Serviço deverá: 

19.1.1 Deverá ser efetuado em etapas, conforme prazo de entrega especificado no 

Termo de Referência, após o recebimento da autorização de início dos serviços; 

19.1.2  A Secretaria Municipal de Governo e Planejamento reserva-se o direito de 

exercer a mais ampla e completa avaliação nos processos de envio e recebimentos 

de produtos. Havendo desacordo com as especificações constantes deste objeto, 

ficam sujeitos à aplicação de penalidades previstas neste Termo e seus anexos, no 

contrato e demais sanções cabíveis.  

19.1.3 O serviço deverá ser entregue de acordo com padrões de qualidade, 

respeitando às quantidades solicitadas e observadas às regras específicas fixadas 

no presente Termo e Edital. 

19.1.4 A entrega do Serviço deverá ser acompanhada de nota fiscal em três vias, 

cópia do empenho, discriminação dos produtos de acordo com empenho e os dados 

bancários para pagamento: BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE. 

19.1.5 Na eventualidade de se verificarem desacordo na entrega dos produtos com o 

empenho a empresa deverá corrigir imediatamente. 

19.2 O recebimento será de caráter provisório, e após verificação de conformidade e 

consequente aceitação, será considerado definitivo em até 15 (quinze) dias, contados 

da data efetiva do recebimento provisório. 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
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do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 
 

20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei 

Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de 

defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.   
 

20.3 No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 

ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 

20.4 O Pregoeiro manterá em seu poder, até a formalização da adjudicação, os envelopes 

de habilitação fechados dos licitantes que não tiveram seus documentos analisados. Após, 

e desde que não haja recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer 

outro fato impeditivo, os licitantes deverão ser notificados a retirar os envelopes de 

habilitação, no prazo de 60 (sessenta) dias. Se houver recusa expressa ou tácita do 

interessado, o Pregoeiro estará autorizado a inutilizá-los.  
 

20.5 A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

 

20.7 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 

fatos. 

 

20.8  A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n º 
8.666/93. 
 

20.9 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 
 

20.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 
 

21. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

Anexo V – Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VI – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 
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Anexo VII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo VIII – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo IX – Critérios de Aceitabilidade 

Anexo X –  Minuta de Contrato 
 

21.1 O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, 

contratação e execução dela decorrentes. 

 
Vassouras, 30 de agosto de 2019. 

 
 
 

________________________________ 

Giovane Nunes Dornelas 
Secretário Municipal de Governo e Planejamento 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
1. Objeto 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de Pessoa Física ou 

Jurídica para prestação de Serviços Técnicos de Assessoria em políticas públicas e gestão 

municipal, supervisionados por Equipe Técnica Municipal, com vistas à elaboração de 

propostas e regulamentação através de minutas de projetos de lei específicos, formando 

um todo coeso de legislação sobre o município, doravante conhecido como PLANOS 

INTEGRADOS DE VASSOURAS – PIV, a serem encaminhados pelo Poder Executivo à 

Câmara Municipal, constando de: 

(i) Revisão e análise da Legislação Tributária existente; 

(ii) Revisão do Plano Diretor de Vassouras, e as Leis de Zoneamento, 

Parcelamento e Uso do Solo e Perímetros Urbanos; 

(iii) Revisão e complementação do Código de Obras e o Código de Posturas. 

Incluindo a elaboração dos Planos de Alinhamento; 

(iv) Desenvolver o Plano de Mobilidade. 

A especificação detalhada dos serviços consta do Item 6 do presente Termo. 

Pretende-se com isso alcançar um maior controle do espaço urbano e do território 

municipal como um todo, com finalidade de permitir um desenvolvimento sustentável e 

com equidade para todos. E tendo em vista que o Serviço solicitado é de Natureza comum, 

optamos pela modalidade PREGÃO. 

2. Objetivos 

O presente Termo de Referência tem por objetivo específico e finalidade estabelecer 

parâmetros e critérios para revisão do Plano Diretor – PD, revisão da Legislação Tributaria 

e Urbanística, e na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana – PMU – de Vassouras – 

RJ. 

Como objetivos complementares, visa:  

 Apresentar informações necessárias à completa compreensão do trabalho a ser 

executado; 

 Possibilitar ao Município, como contratante, o acompanhamento e a avaliação de 

cada uma das etapas, bem como dos produtos intermediários e finais;  

 Organizar um processo de transferência de conhecimento entre representantes da 
Contratante (Município) e os representantes da Contratada (Consultoria), que atue 
como facilitador dos trabalhos contratados;  
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 Permitir o esclarecimento de dúvidas e resolver eventuais controvérsias que 

possam surgir entre as partes. 

 Organizar um Plano de Ação, integrado às atividades de Monitoramento e 

Avaliação, parte do mesmo contrato, bem como uma proposta de organização 

institucional para assegurar a execução das propostas para o PIV;  

 Organizar e supervisionar equipes multidisciplinares para a realização dos serviços 

propostos;  

 Realizar de oficinas de trabalho com a Comissão Técnica para capacitação e 

realização dos serviços propostos; 

 Realizar Audiências Públicas para participação popular e divulgação dos trabalhos. 

3. Justificativa 

O planejamento territorial consiste na definição da melhor forma de ocupação do sítio de 

um município ou região, estabelecendo a localização de atividades e prevendo a ocupação 

do solo de modo a democratizar oportunidades para todos os moradores e propiciar o uso 

democrático e sustentável dos recursos disponíveis.  

Nesse sentido o Plano Diretor, a Legislação Tributária e Urbana, bem como o Plano de 

Mobilidade definem os vetores capazes de interagir com as dinâmicas existentes ditadas 

pelo mercado, redistribuindo de forma equânime os benefícios da urbanização. 

O PIV deve abranger todo o território do Município, englobando as áreas designadas como 

urbana e rural. Deve ainda constituir-se como instrumento orientador e articulador dos 

demais instrumentos que compõem o sistema de planejamento municipal, entre eles o 

Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento 

Anual (LOA). 

A metodologia de trabalho deve ser aplicada atendendo ao disposto na Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta e estabelece o Estatuto da Cidade, 

assim como a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica Municipal, e a Lei 

12.587/2012 sobre Plano de Mobilidade Urbana. Alcançando assim o cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade, o desenvolvimento sustentável com a 

participação popular.  

4. Especificações do Serviço – Áreas Temáticas 

O trabalho a ser desenvolvido englobará quatro áreas distintas e complementares, 

referente ao município de Vassouras-RJ, a saber: 

4.1. Revisão da Legislação Tributária; 

4.2. Revisão PD 

4.2.1.  Revisão do Plano Diretor; 

4.2.2.  Revisão Parcelamento e Uso do Solo; 

4.2.3. Revisão dos Perímetros Urbanos; 

4.3. Revisão do Código de Obras e do Código de Posturas; 

4.4. Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. 
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5. Histórico Plano Diretor - Brasil e em Vassouras  

O crescente processo de urbanização que vem ocorrendo no Brasil e no Estado do Rio de 

Janeiro tem provocado alterações substanciais na rede de cidades e nos seus entornos 

rurais, sobrecarregando o poder público no atendimento às demandas e necessidades das 

populações. 

Nesse sentido, os Planos Integrados de Vassouras, devem permitir a indução de um 

processo de planejamento contínuo que vise à ampliação dos benefícios sociais, à 

redução de desigualdades, à garantia de oferta de serviços e equipamentos urbanos, bem 

como à redução dos custos operacionais e de investimentos, como também à garantia da 

propriedade. Para tanto, deve atender às exigências fundamentais de ordenamento das 

cidades, para que se cumpra a sua função social. 

5.1. Histórico dos Planos Diretores no Brasil  

A partir da publicação da Lei do Estatuto da Cidade, os Planos Diretores assumem uma 

importância maior para o desenvolvimento municipal. Por definição, o Plano Diretor é o 

instrumento de planejamento urbano e municipal indispensável à condução da política de 

desenvolvimento e de orientação para as intervenções a serem executadas pelo poder 

público municipal.  

Pela Constituição de 1988, o Plano Diretor era obrigatório para cidade de mais de 20.000 

habitantes. Subsequentemente, a Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, 

denominada “Estatuto da Cidade”, amplia esta obrigatoriedade, incluindo: (I) cidades 

integrantes de regiões metropolitanas e grandes aglomerações urbanas; (II) cidades onde 

o poder público pretenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4° do Artigo 182 

da Constituição Federal (parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana progressivo no tempo, desapropriação 

com pagamento mediante títulos da dívida pública); (III) cidades integrantes de áreas de 

especial interesse turístico; e (IV) cidades inseridas em áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, de âmbito regional ou 

nacional. Além disso, estabelece que os municípios que se enquadrassem nessas 

condições deveriam ter seus Planos Diretores elaborados até 2006.  

Assim, muitos municípios buscaram atender à prerrogativa do Estatuto de elaboração dos 

seus Planos Diretores. No entanto, pode-se observar que grande parte dos municípios 

brasileiros não praticam os instrumentos previstos na Lei do Estatuto da Cidade, tanto 

pelos entraves da complexidade dos temas tratados, quanto pela pouca capacidade 

técnica das prefeituras municipais.  

Passados alguns anos após a implementação do Estatuto, percebe-se que a maioria dos 

planos diretores foi preparada, mas ainda carece de aprofundamento, detalhamento ou 

regulamentação, principalmente, na concepção de diretrizes de desenvolvimento municipal 

e de instrumentos eficazes para a gestão e controle territorial.  

Atualmente, grande parte dos Planos Diretores estão em processo de elaboração revisão, 

criando a oportunidade para a continuidade do planejamento, atualizando e revendo as 

diretrizes, bem como incorporando ajustes que apoiem a sua implementação. 
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5.2. Histórico do Plano Diretor de Vassouras  

O Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral 

(SECPLAN), desenvolveu o Planejamento Físico e Territorial do Município de Vassouras 

(PFTMV), em 1978. Segundo a publicação do relatório do PFTMV, que foi fruto de uma 

“Ação Regional do Governo do Estado [do Rio de Janeiro] tem como um dos seus 

objetivos-fim o disciplinamento do processo de crescimento urbano”, e ressalta o 

crescimento desordenado de um grande número de cidades do Estado com “funções de 

turismo e veraneio” sem ordenamento ou infraestrutura, ocasionando a ocupação 

desordenada do solo e com “consequências negativas para o meio-ambiente e qualidade 

de vida da população” (PFTMV, 1978, s/p).  

O relatório do PFTMV foi dividido em duas etapas: a primeira, de Caracterização e 

Proposições; e a segunda, de Legislação. Nesta última, foram aprovadas diversas leis, tais 

como o Plano de Zoneamento da Cidade e o Código de Obras, ambas ainda atualmente 

em vigor. O plano é abrangente e apresenta uma visão bem ampla do território do 

Município de Vassouras, provavelmente fruto da equipe técnica multidisciplinar que dele 

participou: arquitetos, sociólogo, engenheiro civil, geógrafas, engenheiro florestal e 

economista. 

Para formulação da lei de Zoneamento, ainda em vigor, houve cinco diretrizes principais, 

pautadas no “centro histórico”, nas “encostas dos morros”, no “adensamento x 

infraestrutura”, nas “áreas de expansão” e na “localização dos estabelecimentos 

industriais” (PFTMV, 1978, p.74). Em relação ao centro histórico foi criada uma Zona 

Central ou Zona de Proteção ao Patrimônio Histórico, que engloba o centro protegido e 

sua área envolvente, incluindo restrições legais para: evitar a renovação urbana excessiva; 

evitar desproporções nas alturas dos prédios do conjunto, limitando-se a altura máxima de 

8,50 metros; evitar instalações de grandes casas de comércio, permitindo-se construções 

com até 400m², o que ocuparia no máximo, um lote; evitar que as construções novas, bem 

como as reformas nas fachadas e coberturas, destoem do conjunto; estimular a 

descentralização dos serviços, tais como escolas para bairros; (PFTMV, 1978, p.75). 

Após a aprovação do Plano de Zoneamento parte integrante do PFTMV, de 1978, em duas 

outras ocasiões foram elaborados planos e projetos para o desenvolvimento e ocupação 

de solo da cidade de Vassouras. O primeiro, denominado Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Município de Vassouras, data de 1991, tendo veiculado proposta para 

um desenvolvimento autossustentado. Já o segundo, do ano de 2006, foi o Plano Diretor 

Participativo (PDP). Nenhum dos dois alcançou a finalização das etapas necessárias, 

continuando a vigorar até hoje as leis de uso e ocupação do solo da década de 1970, com 

algumas alterações pontuais de redação. 

6. Escopo de Trabalho do PIV 

Para fins de definição dos métodos e forma de execução do escopo do trabalho, foi 

definido um conjunto de parâmetros, as quais servem para delimitar recursos humanos, 

temporais e físico-financeiros, conforme a seguir: 

6.1. Diretrizes Gerais dos Planos Integrados de Vassouras 
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O processo de elaboração dos Planos Integrados de Vassouras será desenvolvido a partir 

das seguintes diretrizes gerais: 

 Coordenação dos trabalhos será realizada pela Secretaria Municipal de Governo e 

Planejamento;  

 Acompanhamento dos trabalhos pela Equipe da Prefeitura, a ser constituída 

especificamente para esse fim; 

 Desenvolvimento, a partir dos diversos dados, informações e estudos disponíveis, 

que deverão ser levantados e pesquisados pelo contratado na fase de diagnóstico 

bem como em continuidade ao processo de discussão com a sociedade local, 

pertinente ao planejamento e execução da política pública municipal; 

 Obediência ao disposto na Lei do Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica do 

Município; e  

 Promoção de processo de discussão democrático e participativo. 

 Necessidade de ajuste nas diretrizes para a política pública; 

 Necessidades de ajustes na organização do território municipal, com enfoque 

especial para a área rural e outras áreas não urbanas; 

 Proposições de ajustes no zoneamento urbano em decorrência das necessidades 

atuais; 

 Necessidade de ajustes ou complementação frente ao disposto na Lei Orgânica 

Municipal  

 Distribuição espacial da população e das atividades econômicas de modo a evitar e 

corrigir distorções do crescimento urbano; 

 Diretrizes e aplicação da política pública referente à cobrança do Imposto Territorial 

e Predial Urbano – IPTU e legislação pertinente; 

 Disponibilidade de informações municipais sistematizadas e sistemas cadastrais 

existentes; 

 Mapeamento do Perímetro Urbano, da divisão dos Bairros, das Zonas Urbanas 

Especiais, das Zonas Especiais (áreas inundáveis e áreas com perigo de 

deslizamento) e da Zona de Expansão Urbana, Zona de Proteção do Patrimônio, 

dentre outras; 

 Planos Setoriais do Município de Vassouras - RJ: mobilidade, habitação, áreas 

naturais, projetos urbanos, drenagem sustentável, resíduos sólidos, preservação do 

patrimônio arquitetônico e cultural e desenvolvimento turístico; 

 Bacias hidrográficas que compõem o território municipal;  

 Ações e expectativas de projetos estruturantes na região e no município, com 

destaque para aquelas pertinentes à área urbana; 

 Diretrizes ambientais, em específico a aqueles referentes à recuperação e 

preservação ambiental das nascentes dos cursos d’água de maior importância no 

contexto municipal; 

 Estruturação do sistema viário principal, notadamente em relação às BR Federais, 

Estaduais e Municipais, bem como outras melhorias do sistema viário implantadas 

ou propostas; 

 Diretrizes para a implementação de condomínios urbanísticos e parcelamentos 

urbanos, conforme necessidades atuais e determinações da legislação municipal; 
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 Estabelecimento e expectativa de implantação de estabelecimentos de maior porte, 

tais como Centros Comerciais, ou de grandes equipamentos urbanos ou setores 

especiais, se aplicável; 

 Ocupação das margens dos principais cursos d’água que cortam a área urbana da 

sede municipal; 

 Tendências de ocupação do solo observadas no contexto municipal, buscando 

integração e complementaridade entre as atividades rurais e urbanas; 

 Atualização as áreas de proteção do Patrimônio Cultural tombado atualmente, e 

estudo de locais para proteção cultural municipal; 

 Obras públicas concluídas, contratadas ou em processo de implementação, pela 

Prefeitura Municipal ou pelo Governo Estadual; 

 Perspectivas do poder público em relação às áreas de contribuição de melhorias;  

 Tendência de verticalização das edificações, apoiadas no sistema viário principal e 

na legislação pertinente;  

 Ajustes e complementações nos instrumentos urbanísticos, inclusive os 

relacionados à ordenação do uso e ocupação do território municipal, com destaque 

para a área urbana; 

 Estruturação da sociedade para monitoramento e acompanhamento do Plano 

Diretor; 

 Ajustes e complementações nos mecanismos e instrumentos que possibilitem a 

implementação pelo Município de sistema de atualização, acompanhamento, 

controle e avaliação constantes do processo de planejamento; 

 Simplificação do processo administrativo, reduzindo as barreiras burocráticas ao 

licenciamento de construções que acabam por induzir à informalidade. 

6.2. Escopo - Revisão das Legislações Tributárias 

Neste item, deverão ser avaliados todos os benefícios fiscais concedidos pelo Município e 

as hipóteses autênticas e válidas de dedução ou composição de base de cálculo (caso da 

construção civil, transporte coletivo, plano de saúde, cartório, agências de turismo etc.), 

com apresentação de um relatório conclusivo e sugestões de alterações de postura e/ou 

da legislação tributária municipal, visando seu aperfeiçoamento e modernização. 

Esse trabalho deverá ser desenvolvido de forma personalizada para o município, levando-

se em conta suas reivindicações, prioridades e particularidades, objetivando: 

 Escalonar as prioridades; 

 Escutar as principais reivindicações do Município; 

 Apresentar pontos conflitantes com a legislação federal, constituição federal e 

jurisprudência; 

 Obter novos esclarecimentos sobre a prática tributária municipal; 

 Esclarecer o município sobre os pontos propostos para implementação no 

anteprojeto de lei; 

 Capacitar Fiscais e Gestores Municipais objetivando o incremento da Receita do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; Imposto Sobre 

Transmissão de Bens Móveis – ITBI; Imposto Territorial Urbano - IPTU e das 

demais Taxas Municipais; 
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6.2.1. Das ações visadas e resultados esperados com a revisão das 

Legislações Tributárias 

Pretende-se que o projeto desenvolvido no âmbito deste item, proporcione ao município 

programar ações que resultem em: 

a) Melhoria da Relação entre Fisco e Contribuinte;  

b) Padronização na coleta das informações fiscais e tributárias;  

c) Aumento da Arrecadação;  

d) Aumento da transparência do processo de gestão municipal;  

e) Redução dos custos administrativos;  

f) Aperfeiçoamento do controle tributário;  

g) Aumento da capacidade de planejamento do município;  

h) Introdução de um modelo de gestão com foco no Contribuinte;  

i) Fortalecimento do cumprimento da LRF.  

 

6.2.2. Das Responsabilidades do Município 

a) Formar grupos de trabalho com perfil adequado para atividades de 

acompanhamento e suporte para a elaboração do projeto;  

b) Dar prioridade à mudança do modelo de gestão, a fim de facilitar a obtenção de 

forma ágil dos resultados globais a serem alcançados;  

c) Promover a internalização de aspectos básicos da metodologia proposta, por parte 

do corpo gerencial e funcional, propiciando a validação efetiva dos produtos e 

criando condições para a continuação do trabalho, após a conclusão dos serviços 

contratados e;  

 

6.2.3. Das Responsabilidades da Contratada 

a) Fazer as análises necessárias a partir de levantamento de dados do próprio 

município;  

b) Considerar os diversos órgãos e sistemas da administração municipal para a 

elaboração do trabalho;  

c) Considerar, para fins de diagnóstico preliminar, informações geradas em etapas 

anteriores de formulação de orientações estratégicas e de revisão institucional e 

organizacional;  

d) Buscar referenciais externos que possibilitem a assimilação de experiências 

exitosas nos Governo Federal, Estadual e Municipal;  

e) Manter contato com uma equipe de interlocutores ao longo de todo o trabalho;  

f) Conduzir o trabalho de forma integrada, potencializando a participação ampla dos 

gerentes e técnicos do município;  

g) Sensibilizar os tomadores de decisão do município para novas experiências e 

soluções organizacionais e;  

h) Garantir o caráter de aplicabilidade do projeto a ser elaborado. 

 

6.2.4. Considerações Gerais 

Com base nos estudos realizados na prefeitura será apresentada uma minuta do Novo 

Código Tributário Municipal estabelecendo normas claras e objetivas para delimitar o 
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campo de incidência dos tributos de competência do Município, considerados para esse 

fim, o IPTU, ITBI, ISS, Taxas e Contribuições, com o intuito de desburocratizar a legislação 

tributária municipal com objetivo de incremento da arrecadação Municipal. Desse modo, 

pede-se: 

a) Executar Diagnóstico da Gestão Tributária atual, visando conhecer a situação do 

quadro de receita, com o objetivo de identificar os principais problemas, 

oportunidades e alternativas, visando a melhoria, aumento da arrecadação e prazo 

de implementação das soluções; 

b) Sugerir critérios objetivos na definição dos elementos a serem considerados para a 

determinação da base de cálculo do IPTU, do ITBI, do ISS, Taxas e contribuições 

adequados à realidade do município, mantendo predominantemente as 

denominações e nomenclaturas hoje utilizadas no processo fiscal, os quais deverão 

ser apresentados à Comissão de Técnicos Municipais; 

a) Adotar critérios específicos para a definição das alíquotas do IPTU, 

compatibilizadas com os princípios da capacidade contributiva e da função social 

da propriedade, demonstrando através de relatórios gerenciais os reflexos das 

mudanças e o impacto na receita à Comissão de Técnicos Municipais; 

b) Propor alíquotas do ISS de forma a compatibilizar a tributação do imposto com a 

política de desenvolvimento urbano, econômico e social do Município, 

apresentando relatórios gerenciais com os reflexos das mudanças e o impacto na 

receita à Comissão de Técnicos Municipais; 

c) Definir critérios legais para a tributação do ISS devido por micro empreendedor 

individual, microempresa e empresa de pequeno porte, de forma a prestigiar os 

princípios fundamentais disciplinadores da ordem econômica que se fundamenta 

no tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte aliado à valorização 

do trabalho humano e à livre iniciativa, propiciando a justiça social; 

d) Adequar os parâmetros de cálculos das taxas de forma a assegurar a justa 

retribuição dos custos despendidos na prestação dos serviços, demonstrando 

através de relatórios gerenciais os reflexos das mudanças e o impacto na receita à 

Comissão de Técnicos Municipais; 

e) Revisar as hipóteses de isenções e outros benefícios fiscais, adequando-os à 

política de desenvolvimento econômico e social do Município; 

f) Será proposto um estudo com vistas a estabelecer uma Política Tributária para o 

Município, em função da nova PGV, estudo este, que poderá ensejar modificações 

no Código Tributário do Município; 

Essa proposta poderá propor, principalmente, um novo modelo de avaliação imobiliária 

para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano modernizando as Fichas de 

Cadastro Imobiliário FAI - E (Edificação) e FAC - P (Terreno) com novos parâmetros 

intrínsecos e extrínsecos para composição de uma nova formula para obtenção do 

Valor Venal do Terreno. 

6.3. Escopo - Revisão PD 

6.3.1. Revisão do Plano Diretor 

O objetivo geral de revisão do Plano Diretor é repensar a política de planejamento 

municipal adequando-a a nova realidade do Município bem como às diretrizes de 
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desenvolvimento da cidade e as disposições do Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257 

de 10 de junho de 2001) com fulcro no art. 182 da Constituição Federal de 1988. 

O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

“Art. 182- A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
    § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
    § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 
    § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 
prévia e justa indenização em dinheiro. 
    § 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: 
        I -  parcelamento ou edificação compulsórios; 
        II -  imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
        III -  desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais.” 

Tem por finalidade organizar o crescimento e o funcionamento da cidade, orientando os 

agentes públicos e privados que atuam na construção e administração da cidade por meio 

de diretrizes e eixos estratégicos. É norteado por temas que buscam garantir uma cidade 

mais justa, com melhor distribuição de equipamentos de educação, saúde, lazer; garantir 

moradia a todos, com qualidade de vida, emprego, transporte, acessibilidade, cultura, entre 

outros. 

São objetivos específicos a serem atendidos na revisão do PD:  

a) Cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e da 

propriedade urbana;  

b) Abarcar no plano a área do território municipal como um todo, definindo diretrizes 

tanto no âmbito urbano, quanto no rural;  

c) Rever a regulação municipal e elaborar novos instrumentos legais se necessário;  

d)  Considerar em seu conteúdo as condicionantes socioambientais do Município;  

e)  Orientar a elaboração do Plano de Ação e Investimento Municipal, destinado, 

principalmente, ao estabelecimento de um programa de investimentos em obras e 

projetos municipais no âmbito local e estadual;  
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f) Propor os mecanismos e instrumentos que possibilitem ao Município delinear um 

sistema de atualização, acompanhamento, controle e avaliação constante do 

processo de planejamento;  

g) Assegurar a efetiva participação da população durante o processo de revisão do 

PD.  

h) Propostas que estimulem a ocupação sustentável do território, como a indicação de 

áreas permeáveis e verdes, dentre outras práticas para uma sustentabilidade. 

Será feita a revisão da legislação existente, atualizando seus parâmetros de acordo com 

os instrumentos legais da Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica 

Municipal.  

Essas leis versam sobre delimitação de áreas urbanas onde poderão ser aplicados o 

parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória; indicam a existência de 

infraestrutura e de demanda para utilização do espaço urbano; definem o 

macrozoneamento e o zoneamento de todo o território municipal com vistas ao 

desenvolvimento sustentado; apresentam diretrizes para implantação e organização da 

infraestrutura e dos serviços públicos; entre outros aspectos relevantes.  

Os ajustes a serem feitos no Código de Obras e Posturas e na Lei de Parcelamento e Uso 

e Ocupação do Solo e dos Perímetros Urbanos do Município devem ter como fundamento 

os pontos de interface com a nova realidade municipal e suas necessidades, notadamente 

decorrentes da Revisão do Plano Diretor e aquelas identificadas no processo de 

desenvolvimento dos trabalhos. 

6.3.2. Revisão da Lei de Parcelamento e Uso do Solo 

O tema Parcelamento do Solo Urbano é tratado pela Constituição Federal de 1988 e está 

presente no inciso VIII do art. 30 e pela Lei n.º 6.766 (19 de dezembro de 1979). 

A Lei do Parcelamento, uso e ocupação do solo é responsável por classificar áreas da 

cidade que possuem características semelhantes, tanto no ponto de vista da ocupação 

(tipo de edificações permitidas), quanto para usos permitidos, gabaritos, afastamentos, 

taxa de permeabilidade, loteamento e desmembramento, dentre outros parâmetros 

necessários para ordenamento do território. A revisão desses parâmetros permite ao poder 

público executar as diretrizes propostas pelo Estatuto das Cidades. 

Para que o crescimento da cidade não seja demasiadamente desordenado é importante 

que se estabeleça uma política de controle e fiscalização da ocupação da população no 

solo urbano, a fim de se evitar que em determinados lugares não haja lotações 

desnecessárias e em outros haja menor número populacional, tendo por objetivo buscar o 

adequado ordenamento territorial.  

6.3.3. Revisão da Lei dos Perímetros Urbanos 

O perímetro urbano é a fronteira que separa a área urbana da área rural no território de um 

município. O critério brasileiro para determinar as áreas que compreendem a zona urbana, 

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é por meio do sistema 

político-administrativo e suas vertentes, ou seja, o Perímetro Urbano é delimitado através 

de uma decisão legislativa do município.  
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A clara demarcação entre zona rural e urbana permite ao gestor promover políticas 

públicas de urbanização do Perímetro Urbano, viabilizando ao Poder Legislativo municipal 

arrecadar tributos para a devida execução de serviços urbanos indicados pelo plano 

diretor. 

Para efetiva construção do perímetro urbano, considera-se o Macrozoneamento e a 

Divisão em Distritos, o Zoneamento com Divisão de bairros. 

6.4. Escopo - Revisão do Código de Obras e de posturas  

6.4.1. Código de Obras 

O Código de Obras é o instrumento que permite à Administração Municipal exercer o 

controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a segurança e a 

salubridade das edificações. Reforça a importância deste instrumento para as Prefeituras 

no sentido de assegurar melhor qualidade de vida para seus habitantes. 

O Código de Obras tem a finalidade de “disciplinar toda construção, modificação de 

edifícios ou demolição realizada na área do município, por qualquer proprietário”. O código 

regulamenta a aprovação, a construção e a fiscalização, assim como as condições 

mínimas que satisfaçam a segurança, o conforto e a higiene dos usuários e dos demais 

cidadãos. 

As diretrizes para construção, presentes no Código de Obras e Edificações, 

complementam-se e devem estar integradas com outros instrumentos urbanísticos, que 

por sua vez devem ser elaborados ou revisados para o efetivo controle da atividade edilícia 

do Município. 

A revisão do Código de Obras irá incorporar a adequação das edificações, a execução de 

obras e o mobiliário urbano aos fundamentos da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. Devem ser contempladas ainda as questões 

relacionadas à gestão do consumo de energia e eficiência energética nas edificações.  

Com a revisão, os autores de projetos terão mais liberdade criativa e maior 

responsabilidade em seus projetos, devendo ser observadas as questões de cunho 

coletivo, como o respeito a normas de acessibilidade, número de vagas de garagem, 

dentre outras que afetam diretamente a comunidade. 

6.4.2. Código de Posturas 

O código de posturas foi revisado em 2015, num processo de criação de conselho com a 

participação de diversos segmentos da comunidade. No entanto, é necessária a 

verificação dos parâmetros da lei vigente.  

Para a revisão da legislação de licenciamento e fiscalização de atividades econômicas 

serão consideradas as proposições de nova estrutura de licenciamento e fiscalização, que 

leva em consideração todas as frentes do Poder de Polícia, como a Vigilância Sanitária, 

Controle Ambiental e Guarda Municipal. Assim, a revisão tem como principal foco 

acompanhar a evolução social e cultural na regulamentação da operação de serviços 

diversos, principalmente relacionados à saúde pública do município. 
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6.5. Escopo - Plano de Mobilidade Urbana 

O Plano de Mobilidade Urbana tem como objetivo aumentar a eficácia dos deslocamentos 

das pessoas e cargas no meio urbano. Como resultado tem-se a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e o aumento da produtividade econômica de nossas cidades. 

O Brasil instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012, por meio da Lei nº 

12.587. Um de seus principais dispositivos obriga os municípios a partir de 20.000 

habitantes, e os demais obrigados ao plano diretor, à elaboração dos planos municipais de 

mobilidade urbana. Pela lei, os municípios que não tiverem plano de mobilidade a partir de 

abril de 2018 não poderão ter acesso a recursos do orçamento federal. 

Apesar disto, poucos municípios conseguiram cumprir tal missão. Falta de recursos, 

técnicos ou financeiros e, mesmo a falta de entendimento da importância deste 

instrumento para a melhoria da qualidade de vida da população urbana, são os fatores que 

levaram ao baixíssimo cumprimento desta lei. 

O conteúdo mínimo que deverá constar no Plano de Mobilidade Urbana é descrito no 

artigo 24 da Lei nº 12.587/2012 conforme mostrado a seguir: 

“Art. 24- O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os 
princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como: 
I- os serviços de transporte público coletivo;  
II- a circulação viária;  
III- as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV- a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade;  
V- a integração dos modos de transporte público e destes com os 
privados e os não motorizados;  
VI- a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 
infraestrutura viária;  
VII- os polos geradores de viagens;  
VIII- as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 
onerosos;  
IX- as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  
X- os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte 
público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  
XI- a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano 
de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.“ 

 

6.5.1. Metodologia do Plano de Mobilidade Urbana 

Além do conteúdo mínimo determinado pelo artigo 24 da Lei nº 12.587/2012, devem ser 

estabelecidos os objetivos, metas, ações estratégicas e forma de financiamento que, 

efetivamente, produzam o resultado compatível com a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. 

6.5.2. Diagnóstico da Mobilidade Urbana 

Trata-se da verificação do estado atual da mobilidade urbana no município, importante 

para definição dos objetivos. A etapa de diagnóstico da mobilidade urbana tem também a 
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função de levantar e sistematizar um conjunto de dados e informações, por meio dos 

quais, torna-se possível, ao gestor público obter uma fotografia da situação das condições 

de deslocamento na cidade e planejar as alternativas para a política local de mobilidade. 

O objetivo da elaboração de um Diagnóstico da mobilidade urbana de uma cidade é 

identificar claramente os problemas enfrentados pelas pessoas para acessar as 

oportunidades que a cidade oferece e as suas causas. 

6.5.3. Objetivos do Plano de Mobilidade Urbana 

Os objetivos, de forma abrangente, devem representar a visão de futuro para o município, 

são descrições de onde está se querendo chegar ou o que está se tentando alcançar como 

o Plano de Mobilidade Urbana. 

As diretrizes específicas de mobilidade urbana do Plano Diretor municipal podem ser 

utilizadas como objetivos para o Plano de Mobilidade Urbana. Esta é a principal fonte de 

informação para a definição destes. 

6.5.4. Metas do Plano de Mobilidade Urbana 

As metas constituem a ligação entre o diagnóstico e o objetivo que se pretende alcançar. 

Devem ter um horizonte temporal claro e a possibilidade de serem medidas. Estas 

contribuem para o atingimento dos objetivos. Em outras palavras, estipulam os passos e 

prazos para realização destes. 

6.5.5. Ações estratégicas do Plano de Mobilidade Urbana 

Uma meta, para ser atingida, pode prever várias ações. Estas devem ser bem descritas e 

específicas para cada município. Cada meta estabelecida pode ser composta por uma ou 

mais ações estratégicas.  

É importante lembrar também que os objetivos, metas e ações estratégicas estejam 

interligados, ou seja, as ações estratégicas devem contribuir para o alcance das metas e 

estas por sua vez devem auxiliar no atingimento dos objetivos. 

Devem ser apontadas formas de fomento e de financiamento para cada uma das ações 

estratégias, para que as mesmas alcancem sua efetiva realização. É indispensável para 

comprovação da efetividade das ações e monitoramento da execução do plano de 

mobilidade urbana. 

7. ETAPAS DO PIV 

O trabalho será desenvolvido em 05 (cinco) etapas relacionadas e descritas a seguir, 

prevendo em cada uma delas, como resultado, produtos específicos, indicados no Item 8 

do presente Termo de Referência, referentes à estruturação dos Planos Integrados de 

Vassouras-RJ. 

A consultoria dará auxílio necessário na condução das 03 (três) audiências públicas 

previstas, que será moderada pela Comissão Técnica Municipal. Deverão ser feitas 

apresentações e participação nos debates, contemplando as seguintes pautas indicadas 

nas Etapas 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro). 
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7.1. ETAPA 1 – Organização para o Trabalho 

7.1.1. PLANO DE TRABALHO 

a) Detalhamento das etapas de que se compõem o processo de revisão do PDM e 

demais legislações, indicando a base cartográfica que será apresentada para 

os trabalhos;  

b) Histórico e caracterização do município; 

c) Definição de metodologia de revisão do PIV e demais legislações 

correspondente para cada um dos produtos finais (Revisão Legislação 

Tributária, Plano Diretor, Revisão da Legislação Urbana e Plano de Mobilidade); 

d) Plano de ação para divulgação dos documentos produzidos e forma de acesso 

da população aos documentos e informações através de ações para 

sensibilização da participação social. Com o fornecimento, indicação do 

quantitativo e forma do material (folhetos, cartazes, dentre outros) que serão 

distribuídos para incentivo da participação e divulgação das informações 

durante o desenvolvimento de todo o trabalho, bem como o material gráfico que 

será apresentado nas audiências públicas das audiências públicas. Além de 

como serão as estratégias de divulgação em mídia digital (redes sociais, 

criação de site, dentre outros) e através de carro de som e rádios locais para 

acompanhamento e participação da população; 

e) Definição das Oficinas Técnicas e Comunitárias e das Audiências públicas 

previstas (número, locais, forma de realização dos debates e formas de 

participação cidadã) e de ações com participação dos atores sociais presentes 

no município.; 

f) Especificar como serão os debates com os diversos segmentos da sociedade e 

dos setores técnicos e administrativos do governo local (seminários), bem como 

serão as ações conjuntas com os demais órgãos públicos das diversas 

instâncias (IPHAN, IBRAM, INEA dentre outros). 

 

7.1.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

a) Elaboração de cronograma de execução, incluindo reuniões com a Prefeitura 

Municipal e seu corpo técnico. Com a definição das etapas de cada um dos 

produtos - Revisão Legislação Tributária, Plano Diretor, Revisão da Legislação 

Urbana e Plano de Mobilidade;  

b) Cronograma das ações para divulgação dos documentos produzidos e forma de 

acesso da população aos documentos e informações através de ações para 

sensibilização da participação social;  

c) Cronograma das Oficinas Técnicas e Comunitárias das Audiências públicas 

previstas e de ações com participação dos atores sociais presentes no município;  

d) Cronograma de debates com os diversos segmentos da sociedade e dos setores 

técnicos e administrativos do governo local (seminários), e demais órgãos públicos 

pertinentes (IPHAN, IBRAM, INEA dentre outros). 

 

7.2. ETAPA 2 – Diagnóstico – realidade atual e legislação vigente. 
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a) Leitura Técnica da cidade, área urbana e rural, nos seguintes aspectos (dentre 

outros que poderão ser identificados durante o diagnóstico):  

 Físico Ambiental: Geomorfologia; Hidrografia e demarcação das micro 

bacias do município; Vegetação; Solos; Áreas mais expressivas para 

preservação ambiental; Áreas para desenvolvimento das atividades rurais 

do município; Áreas que apresentam risco para ocupação 

(desmoronamento e alagamento). 

 Uso e Ocupação do Território: Atividades e formas de uso e ocupação do 

solo na zona rural e urbana, formais e informais, regulares ou não; Vazios 

urbanos; Densidades habitacionais; Morfologias (composição dos espaços, 

tipos e formas de organização dos lugares da cidade); Forma de 

apropriação dos lugares pelas pessoas; Vetores de expansão e 

crescimento; Loteamentos existentes (formais e informais); Carências do 

setor habitacional. 

 Infraestrutura urbana: Equipamentos urbanos; Rede de infraestrutura 

(esgotamento sanitário, água, luz, telefone, drenagem, pavimentação); 

Níveis de atendimento;  

 Equipamentos coletivos: Rede escolar; Rede de saúde pública; Rede de 

segurança; Espaços culturais; Áreas destinadas a esporte e lazer. 

 Mobilidade e Circulação: Ligações e acessos; Circulação viária (destacando 

a circulação de veículos no centro urbano); Estacionamento nas áreas 

públicas e nos principais vetores de aglomeração de habitantes/visitantes; 

Transporte no município e ligações regionais; Transporte de Cargas. 

 Preservação cultural e histórica: Identificação de áreas urbanas e rurais de 

interesse histórico e cultural; Identificação das ações para preservação do 

patrimônio existente. 

 Estrutura Fundiária e Regularização Fundiária: Propriedade urbana e rural; 

Conversão de uso rural para urbano; Grau de concentração fundiária. 

 Perfil de arrecadação das propriedades rurais. 

 Atividade Econômica do Município: Localização no município das atividades 

econômicas predominantes, inclusive as informais; Identificação dos 

espaços adequados às atividades econômicas potenciais; Tendências de 

desenvolvimento das atividades agrícolas e não agrícolas na zona rural; 

Identificação de arranjos e cadeias produtivas; Relações e fluxos entre as 

atividades econômicas de produção e consumo. 

b) Leitura Jurídica, em especial da Lei Orgânica e da legislação a ser 

revisada/atualizada, buscando compreender arcabouço jurídico e sua aplicabilidade 

atualmente; 

c) Leitura Comunitária junto aos principais setores organizados da sociedade (rural, 

associações de moradores, comercio e serviço, cultural etc) para reconhecimento 

da visão atual dos problemas e potencialidades do município, bem como do que 

esperam em termos de desenvolvimento local e municipal; 

d) Levantamentos de informações técnicas, jurídicas e administrativas existentes, 

analisando as informações, índices, indicadores e demais dados que apontam para 

a realidade territorial, social, econômica e ambiental do município. Devem ser 

levantadas incoerências nas leis vigentes, dificuldades de interpretação, aplicação 

e entendimento de forma que, sejam sanados tais problemas; 
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e) Análise quanto às problemáticas, deficiências e potencialidades presentes no 

município, considerando o cruzamento dos resultados apresentados dando suporte 

a todas as reuniões, apresentando a compilação, processamento, análise e 

espacialização de dados; 

f) Consolidação do diagnóstico e indicação de diretrizes preliminares quanto ao 

desenvolvimento urbano, ambiental, econômico e social com base nos 

levantamentos realizados;  

g) Relatório das informações que serão apresentadas sobre o diagnóstico para a 

primeira audiência pública; 

h) Cartografia Plano Diretor (detalhamento item 8.2.1.3) 

i) Cartografia do Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo (detalhamento item 

8.2.2.3) 

j) Cartografia dos Perímetros Urbanos (detalhamento item 8.2.3.3) 

k) Cartografia Plano de Mobilidade (detalhamento item 8.2.4.3) 

 

7.2.1. Primeira Audiência Pública e Oficinas 

a) Oficinas para leitura técnica por setor (mínimo 2 oficinas) e de Leitura Comunitária 

(mínimo 5 oficinas); 

b) Apresentação das leituras técnicas, diagnósticos e leituras comunitárias pela equipe 

de consultoria de todos os temas - Revisão da Legislação Tributária, do Plano 

Diretor, da Legislação Urbana e elaboração do Plano de Mobilidade; 

c) Manifestação da Sociedade Civil com sugestões para o aprimoramento do 

diagnóstico e das diretrizes apresentadas.  

d) Confeccionar material impresso e distribuir para incentivo da participação popular e 

divulgação as informações durante o desenvolvimento de todo o trabalho, divulgar 

os resultados e datas da primeira audiência pública em mídia digital (redes sociais, 

criação de site, dentre outros) e através de carro de som e rádios locais para 

acompanhamento e participação da população. 

e) Realização 1ª. Audiência Pública: apresentação de projeto gráfico; documentos 

produzidos para acesso da população às informações e de sensibilização da 

participação social. 

f) Ata com relatório da manifestação da Sociedade Civil com sugestões para o 

aprimoramento das propostas apresentadas na 1ª. Audiência Pública. 

 

7.3. ETAPA 3 – Discussão da realidade atual e encaminhamento das proposições 

a) Consolidação das diretrizes quanto ao desenvolvimento urbano, ambiental, 

econômico e social; 

b) Elaboração das propostas de Macrozoneamento de todo o Município, e do 

perímetro urbano;  

c) III- Elaboração das propostas de Zoneamento Urbano e rural e ambiental;  

d) Elaboração das propostas de usos e índices de ocupação;  

e) Elaboração das propostas de modelos de parcelamento do solo;  

f) Elaboração das propostas de proteção do patrimônio arquitetônico, ambiental e 

paisagístico;  

g) Elaboração das propostas de implantação dos instrumentos urbanísticos do 

Estatuto da Cidade;  
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h) Elaboração da proposta de Plano de Alinhamento 

i) Elaboração das propostas de atualização dos códigos de obras e posturas; 

j) Elaboração das propostas de Gestão Democrática;  

k) Consolidação das Propostas através da realização da Segunda audiência pública. 

l) Cartografia Plano Diretor (detalhamento item 8.2.1.6) 

m) Cartografia do Parcelamento e Uso do Solo (detalhamento item 8.2.2.5) 

n) Cartografia dos Perímetros Urbanos (detalhamento item 8.2.3.5) 

o) Cartografia Plano de Mobilidade (detalhamento item 8.2.4.5) 

7.3.1. 2ª Audiência Pública:  

a) Oficinas para leitura técnica das propostas por setor (mínimo 1 oficinas) e de 

Leitura Comunitária das propostas (mínimo 3 oficinas); 

b) Apresentação das propostas de todos os temas - Revisão da Legislação Tributária, 

do Plano Diretor, da Legislação Urbana e elaboração do Plano de Mobilidade. Com 

o detalhamento das diretrizes para Macrozoneamento, Zoneamento Urbano e rural 

e ambiental, perímetro urbano, usos e índices de ocupação, modelos de 

parcelamento do solo, propostas do viário estruturante, proteção do patrimônio 

arquitetônico, ambiental e paisagístico, propostas de implantação dos instrumentos 

urbanísticos do Estatuto da Cidade, dentre outras questões propostas para 

melhoria dos problemas levantados durante a etapa 2 – Diagnótico; 

c) Confeccionar material impresso e distribuir para incentivo da participação popular e 

divulgação as informações das propostas, divulgar os resultados e datas da 

segunda audiência pública em mídia digital (redes sociais, criação de site, dentre 

outros) e através de carro de som e rádios locais para acompanhamento e 

participação da população; 

d) Realização 2ª. Audiência Pública: apresentação de projeto gráfico; documentos 

produzidos para acesso da população às informações e de sensibilização da 

participação social. 

e) Ata com relatório da manifestação da Sociedade Civil com sugestões para o 

aprimoramento das propostas apresentadas na 2ª. Audiência Pública. 

7.4. ETAPA 4 – Detalhamento das proposições, consolidação do Anteprojeto de 

Lei e legislação complementar. 

a) Apresentação da consolidação de todos os temas - Revisão da Legislação 

Tributária, do Plano Diretor, da Legislação Urbana e elaboração do Plano de 

Mobilidade; 

b) Elaboração das minutas dos Anteprojetos de Lei; 

c) Consolidação das propostas na Cartografia Plano Diretor (detalhamento item 

8.2.1.9) 

d) Consolidação das propostas na Cartografia do Parcelamento e Uso do Solo 

(detalhamento item 8.2.2.5) 

e) Consolidação das propostas na Cartografia dos Perímetros Urbanos (detalhamento 

item 8.2.3.5) 

f) Consolidação das propostas na Cartografia Plano de Mobilidade (detalhamento 

item 8.2.4.4) 

7.4.1. 3ª Audiência Pública:  

a) Apresentação da Minuta de Anteprojeto de Lei; 
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b) Manifestação da Sociedade Civil com sugestões para o aprimoramento do 

anteprojeto. Com vista ao atendimento da necessidade de planejamento 

participativo, a consultoria deverá participar das oficinas de trabalho e capacitação, 

conforme abaixo: 

c) Leitura Técnica (1 oficina); 

d) Leitura Comunitária (3 oficinas); 

e) Propostas (3 oficinas);  

f) Minuta de Anteprojeto de Lei (1 oficina). 

g) Confeccionar material impresso e distribuir para incentivo da participação popular e 

divulgação as informações das propostas, divulgar os resultados e datas da 

segunda audiência pública em mídia digital (redes sociais, criação de site, dentre 

outros) e através de carro de som e rádios locais para acompanhamento e 

participação da população; 

h) Realização 2ª. Audiência Pública: apresentação de projeto gráfico; documentos 

produzidos para acesso da população às informações e de sensibilização da 

participação social. 

i) Ata com relatório da manifestação da Sociedade Civil com sugestões para o 

aprimoramento das propostas apresentadas na 2ª. Audiência Pública. 

j) Após audiência pública, serão apreciados os pontos divergentes para conclusão 

dos projetos de lei que serão encaminhados à Câmara Municipal. 

 

7.5. ETAPA 5 – Plano de ação e investimentos e  Minutas e Projetos de Lei. 

a) Elaboração das minutas de Projetos de Lei a ser encaminhada para a Câmara dos 

Vereadores; 

b) Ajuste das observações feitas pela comunidade; 

c) Ajustes e sugestões das pela Câmara dos Vereadores; 

d) Análise Final pela procuradoria e considerações; 

e) Cartografia final Plano Diretor; 

f) Cartografia final do Parcelamento e Uso do Solo;  

g) Cartografia final dos Perímetros Urbanos;  

h) Cartografia final Plano de Mobilidade.  

8. PRODUTOS DO PIV 

Os produtos deveram ser encaminhados conforme lista relacionada abaixo. Destaca-se 

que está incluso nos produtos o fornecimento da base cartográfica do município, e que 

todos os mapas, bem como os limites dos perímetros urbanos e principais pontos de 

referência, deverão estar georeferenciados. 

8.1. Produtos da Revisão da Legislação Tributária: 

8.1.1. Plano de Trabalho e Cronograma Legislação Tributária 

8.1.2. Relatório de Diagnóstico da Legislação Tributária 

8.1.3. Proposta de alteração da Legislação Tributária  

8.1.4. Análise das Proposições da Legislação Tributária 

8.1.5. Minuta de Projeto de Lei - Legislação Tributária 
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8.2. Produtos da Revisão PD 

8.2.1. Produtos da Revisão do Plano Diretor:  

8.2.1.1. Plano de Trabalho e Cronograma do Plano Diretor 

8.2.1.2. Relatório do Plano Diretor - Diagnóstico  

8.2.1.3. Cartografia Plano Diretor - Etapa 2: 

 Região de Influência das Cidades vizinhas 

 Variação Demográfica Municipal 

 Risco Ambiental 

 Equipamentos Urbanos de Educação 

 Equipamentos Urbanos de Saúde  

 Equipamentos Urbanos de Assistência Social  

 Equipamentos de Esportes, Cultura e Lazer 

 Patrimônio Arquitetônico, ambiental e paisagístico 

 Evolução da Ocupação Urbana 

 Renda Per Capita Por Setor Censitário (IBGE, 2010) 

 Síntese Urbano de Potencialidades 

 Síntese Urbano de Deficiências.  

8.2.1.4. Realização da 1ª Audiência Pública 

8.2.1.5. Relatório do Plano Diretor - Diretrizes e Proposições  

8.2.1.6. Cartografia Plano Diretor - Etapa 3: 

 Mapa de Risco Ambiental - Proposições 

  Mapa de Proposição de Novos Equipamentos de Saúde 

     Mapa de Proposição de Novos Equipamentos de Assistência Social 

 Mapa de Proposição de Novos Equipamentos de Educação 

 Mapa de Proposição de Novos Equipamentos de Esportes, Cultura e Lazer 

 Mapa de Proposição de Edificações Culturais a serem Protegidas pelo Município 

 Áreas de Proposição de Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 Empreendimentos de Potencias Impactos à Vizinhança 

 Áreas Proposição de Direito de Preempção 

8.2.1.7. Realização da 2a. Audiência Pública 

8.2.1.8. Relatório Detalhamento de Proposta e Consolidação Plano Diretor  

8.2.1.9. Cartografia Plano Diretor Etapa 4:  

 Revisão e Consolidação Mapas Etapa 2 

8.2.1.10. Minutas das Leis Plano Diretor: 

 MINUTA DE LEI DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 MINUTA DE LEI DE TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 MINUTA DE LEI DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 MINUTA DE LEI DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
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 MINUTA DE LEI E ESTATUTO DO CONSELHO DE URBANISMO  

8.2.1.11. Realização da 3a. Audiência Pública 

8.2.1.12. Relatório Final Consolidado - Plano Diretor 

8.2.1.13. Cartografia final Consolidada após revisões etapa 4: 

8.2.1.14. Minutas de Leis  Revisadas 

8.2.1.15. Plano de Ação e Investimentos: 

8.2.2. Produtos Revisão do Parcelamento e Uso do Solo 

8.2.2.1. Plano de Trabalho e Cronograma Parcelamento e Uso e Ocupação 

8.2.2.2. Relatório de Diagnóstico  

8.2.2.3. Cartografia Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo - Etapa 2: 

 Uso do Solo Atual 

 Parcelamento do solo 

  Densidade Demográfica Urbana 

 Variação Demográfica Urbana 

 Vazios Urbanos 

 Ocupações Irregulares   

8.2.2.4. Relatório Parcelamento do Solo - Diretrizes e Proposições  

8.2.2.5. Cartografia e Peças Técnicas Parc. E Uso e Ocup. - Etapa 4: 

 Modelos de Parcelamento e uso do solo por áreas de Zoneamento  

 Uso e ocupação de solo no entorno de áreas histórcias e culturais protegidas 

 Plano de allinhamento nas áreas urbanas 

 Perspecitvas e Perfis  - Estudos de gabarito e afastamentos na área central para 

proteção do Patrimônio Histórico  Cultural. 

8.2.2.6. Relatório Detalhamento de Proposta e Consolidação  

8.2.2.7. 8.2.2.7. Cartografia e Peças Técnicas Parc. E Uso e Ocup. - Etapa 

4: 

 Revisão e Consolidação Mapas Etapa 4  

8.2.2.8. Minutas das Leis: 

 MINUTA DE LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

 MINUTA DE LEI DO PLANO DE ALINHAMENTO 

8.2.2.9. Relatório Final Consolidado  

8.2.2.10. Cartografia final Consolidada após revisões etapa 4: 

8.2.2.11. Minutas de Leis  Revisadas 

8.2.3. Produtos da Revisão  



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 

47 
 

8.2.3.1. Plano de Trabalho e Cronograma dos Perímetros Urbanos 

8.2.3.2. Relatório de Diagnóstico  

8.2.3.3.  Cartografia dos Perímetros Urbanos – Etapa 2 

 Macrozoneamento 

 Zoneamento 

  Divisão de bairros 

 Divisão em Distritos 

  Perímetro da área Conjunto Paisagístico e Urbanístico de Vassouras e entorno. 

8.2.3.4. Relatório de Diretrizes e Propostas do Perímetros Urbanos 

8.2.3.5. Cartografia Diretrizes e Propostas do Perímetros Urbanos – Etapa 3: 

 Macrozoneamento - Municipal - com divisão distritos 

 Zoneamento - Área Urbana - com divisão de bairros  

 Zoneamento - Rural 

 Zoneamento - Patrimônio Histórico e Cultural 

 Zoneamento -Ambiental 

 Perímetro divisão de Bairros 

 Área de Expansão 

8.2.3.6. Relatório Detalhamento de Proposta e Consolidação  

8.2.3.7. Cartografia do Perímetros Urbanos – Etapa 4 :  

 Revisão e Consolidação Mapas Etapa 3 

8.2.3.8. Minutas das Leis: 

 MINUTA DE LEI DO PERÍMETRO URBANO 

  MINUTA DE LEI DE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

8.2.3.9. Relatório Final Consolidado 

8.2.3.10. Cartografia do Perímetros Urbanos final Consolidada após revisões 

etapa 4: 

8.2.3.11. Minutas de Leis Revisadas 

8.3. Produtos da Revisão do Código de Obras e Posturas 

8.3.1. Plano de Trabalho e Cronograma  

8.3.2. Relatório de Diagnóstico  

8.3.3. Relatório de Diretrizes e Propostas Código de Obras 

8.3.4. Relatório de Diretrizes e Propostas Código de Posturas 

8.3.5. Relatório Detalhamento de Proposta e Consolidação Código de Obras e 

Código de Pósturas   

8.3.6. Minutas das Leis: 
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 MINUTA DE LEI DO PERÍMETRO URBANO 

 MINUTA DE LEI DO PERÍMETRO URBANO 

8.3.7. Relatório Final Consolidado 

8.3.8. Minutas de Leis Revisadas  

8.4. Produtos da Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 

8.4.1. Plano de Trabalho e Cronogramagra do Plano de Mobilidade  

8.4.2. Relatório de Diagnóstico Plano de Mobilidade 

8.4.3. Cartografia e Peças Gráficas Plano de Mobilidade – Etapa 2 

 Sistema de vias de circulação existente 

 Hierarquia Viária 

 Estrutura Viária Urbana 

 Estrutura Viária Rural 

 Polos Geradores de Tráfego 

  Sistema Cicloviário 

 Pontos de Ônibus 

 Vias com Sentido Único de Circulação  

 Transporte Público Coletivo - regular e irregular 

 Síntese Urbano Viário de Potencialidades 

 Síntese Urbano do sistema de circulação de deficiências 

 Polos Geradores de Viagens (modos e serviços de transporte) 

 Estudos de deficiência de Acessibilidade 

 Identificação da circulação de pedestres na área urbana. 

 Estudo de Transporte Coletivo - linhas intermunicipais 

 Perfis de Vias existentes 

 Projetos existentes e andamento (inclusive loteamentos e condomínios) 

 Configuração das interligações de estradas rodoviárias (federais e estaduais) 

existentes no município 

 Vias de circulação em áreas de ocupação irregular 

 Evolução de Ocupação Urbana Viária e de Circulação 

 Circulação de Veículos Pesados na área Central 

 Mapa de pontos com maior indicie de acidentes 

 Perfis de Vias existentes 

8.4.4. Relatório de Diretrizes e Propostas do Plano de Mobilidade com indicação 

das metas 

8.4.5. Cartografia e Peças Gráficas Diretrizes e Propostas do Plano de Mobilidade 

– Etapa 3 

 Melhoria da acessibilidade 

 Melhoria nas interligações de estradas rodoviárias (estaduais e federais) 

 Melhoria para pontos com alto indicie de acidentes de veículos 

 Estrutura Viária Urbana 
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 Estrutura Viária Rural 

 Hierarquia Viária 

 Melhoria da Cobertura das linhas urbanas 

 Melhoria da Cobertura das linhas intermunicipais – indicando necessidade de 

criação de linhas diretas 

 Sistema Cicloviário – Urbano 

 Sistema Cicloviário – Rodovias pavimentadas, com ligação com o circuito urbano 

 Sistema Cicloviário – Rotas em vias Rurais 

 Sistema Cicloviário - Mapa Geral 

 Pavimentação na Área Urbana 

 Pontos de Ônibus 

 Melhoria na circulação do Conjunto Paisagístico e Urbanístico e área de entorno. 

 Proposta para Vias com Sentido Único. 

 Áreas e Horário de acesso e circulação restrita ou controlada 

 Melhoria da circulação de veículos pesados na área central 

 Rota Prioritária para a Circulação de Cadeirantes (Centro e Madruga) 

 Área Central de Tráfego 

 Vagas para Carga e Descarga na Área Central de Tráfego 

 Vagas para Carga e Descarga no Centro de Bairro (Madruga) 

 Proposta das Áreas de Estacionamento (Centro e Madruga) 

 Propostas de locais para proibição de estacionamento 

 Localização dos Pontos de Táxi (Centro e Madruga) 

 Alargamento Progressivo de vias e passeios – estudo conjunto com o Plano de 

Alinhamento 

8.4.6. Perfil de vias recomendado (existente e proposta) para: 

 Via Arterial 

 Via Arterial Estrutural (Sentido Único de Trânsito) 

 Via Arterial Estrutural (Sentido Duplo de Trânsito) 

 Via Arterial Rodoviária 

 Via Coletora (Sentido Único de Trânsito) 

 Via Coletora (Sentido Duplo de Trânsito) 

 Via Local 

 Via de Comércio – Av. Otávio Gomes (Centro) 

 Via de Comércio – Av. Otávio Gomes (Madruga) 

 Via de Comércio – Rua Caetano Furquim 

 Via de Comércio – Rua Domingos de Almeida 

 Via de Comércio – Rua Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos ( próximo à 

universidade) 

 Via – Rua Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos (próximo à Rua João XXIII; 

 Via – Rua Paulo Torres 

 Via – Rua Alberto Brandão 

 Via – Rua José de Oliveira Cura 

 Via – Rua Vicente Celestino (Hospital Universitário Sul Fluminense) 

 Via – Rua Ronaldo Fiuza Magalhães 
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8.4.7. Relatório com detalhamento de Proposta e Consolidação, indicando ações 

estratégicas para cumprimento de metas etapa 3, com cronograma de passos 

e proposta para fomento. 

8.4.8. Cartografia Plano de Mobilidade – Etapa 4:  

 Revisão e Consolidação Mapas Etapa 3 

8.4.9. Minutas das Leis: 

 MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PLANO DE MOBILIDADE 

8.4.10. Relatório Final Consolidado 

8.4.11. Cartografia final Consolidada após revisões etapa 4: 

8.4.12. Minutas Final do Projeto de Lei  do Plano de Mobilidade: 

9. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

Todos os produtos deverão ser apresentados entregues impressos para a fiscalização, 

dentro das normas da ABNT, em pranchas padrão A0, A1, A2 ou A3 (para mapas 

desenhos e imagens, devidamente cortadas e dobradas em pastas), e A4 (somente os 

relatórios e Minutas de Lei) com catálogo de índice dos produtos entregues. Os indicies 

deveram estar referenciados à lista de produtos indicadas no item.  

Não serão aceitos arquivos bloqueados exceto se vierem acompanhados de outra pasta 

com os arquivos desbloqueados. Além do arquivo desbloqueado a CONTRATADA deverá 

apresentar arquivos “.pdf”, devidamente configurados para plotagem, e incluí-los no 

CD/DVD a ser entregue.  

9.1. Padrão de desenhos 

 Devem ser elaborados no software compatível com Autocad, versão 2012, salvos 

em formato “.dwg”.  Cada arquivo “.DWG” deverá conter apenas 01 (uma) prancha 

de desenho, devidamente configurada no modo “Paper Space”; 

  A unidade de medida a ser utilizada nos desenhos deverá ser em cm 

(centímetros). As cotas, entretanto, devem ser em metros com 2 casas depois da 

vírgula e nunca editadas; 

  As penas podem seguir a padronização da CONTRATADA. O arquivo de 

configuração de penas (.ctb ou .pcp) deve ser enviado para o IPHAN e todas as 

linhas seguirem os padrões dos layers, sem edição de cor ou tipo; 

 As escalas indicadas poderão ser revistas, para uma melhor visualização do 

desenho. Para isso é necessário a CONTRATADA solicitar a alteração para 

fiscalização e está deverá  emitir autorização escrita; 

 As Legendas deveram seguir uma única padronização em todos os maps d PIV 

para uma melhor leitura do material; 

 Deveram seguir a NBR 6392/1994. 

9.2. Padrão de Apresentação dos Relatórios 

 Todo o material Gráfico (cartografia, imagens, perfis) deverá estar referenciado e 

ter sua análise técnica descritiva nos relatórios; 
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 Os textos (minutas de lei e relatórios) deverão ser elaborados em software 

compatível com o MS Office Word 2003, formato “.doc” e apresentados em formato 

A4; 

 Deverá gerar arquivos “.pdf” de todos os itens e incluí-los no CD/DVD a ser 

entregue. 

 As fotografias incluasas nos relatórios devem ser elaboradas com resolução 

mínima de 300dpi, com 3648x2736 pixels, referenciadas com o nome do fotógrafo, 

descrição da foto, local e data, apresentado em duas formas: editadas e impressas 

e em meio digital, somente os arquivos das imagens, em formato “.jpg”. 

 Independemente de terem sido utilizadas nos relatórios ou não, a CONTRATADA 

deverá apresentar um arquivo digital com todas as imagens e vídeos produzidos ao 

longo do projeto em formato digital “.jpg” e “mp4”ou “avi”. 

9.3. Padrão de entrega de mídia digital 

Todo material elaborado durante o contrato deverá ser entregue também em mídia digital, 

conforme especificações dos itens anteriores – 1, 2 e 3 e dos itens a seguir: os CDs e/ou 

DVDs deverão ser entregues devidamente identificados, contendo o nome daempresa, 

data e produtos contidos neles. O acondicionamento em capas com os seguintes dados: 

 Nome da contratação e ano de execução; 

 Número do contrato; 

 Nome da empresa; 

 Data da entrega; 

 Conteúdo do CD. 

 Etapa referente ao conteúdo 

 Na lombada do CD/DVD deve constar o nome da contratação e ano de execução. 

 Todos os arquivos deverão estar organizados em pastas a serem definidas pela 

Fiscalização. 

10. LEGISLAÇÕES E NORMAS APLICADAS 

Os serviços deverão atender às normas técnicas usuais para este tipo de trabalho, 

estabelecido na legislação e normas oficiais aplicáveis, tais como: 

 Decreto-Lei nº 243, de 28/02/1967, que fixa as diretrizes e bases da cartografia 

brasileira; 

 Decreto-Lei nº 89.817, de 20/06/1984, que estabelece as instruções reguladoras 

das normas técnicas da cartografia nacional; 

 Decreto nº 6.666, de 27/12/2002, que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE); 

 Decreto nº 4.553, de 27/12/2002, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, 

informações, documentos e materiais sigilosos; 

 Resolução PR nº 22, de 21/07/1983 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que dispõe sobre especificações e normais Gerais para Levantamentos 

Geodésicos; 

 Resolução PR nº 05, de 31/03/1993 do IBGE, que complementa a PR nº 22 – 

IBGE, e dispõe sobre especificações e normais gerais para levantamento GPS, 

versão preliminar; 
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 Resolução PR nº 01, de 25/02/2005 do IBGE, que altera a caracterização do 

Sistema Geodésico Brasileiro para o SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico 

para as Américas); 

 Recomendações para levantamento Relativo Estático – GPS – IBGE- abril/2008; 

 NBR ABNT nº 13.133/1994 – Procedimentos para execução de levantamentos 

topográficos; 

 NBR ABNT nº 14.166/1998 – Procedimentos para a implantação e medição de rede 

de referência cadastral municipal; 

 NBR ABNT nº 15.177/2009 – Procedimentos de convenções topográficas para 

cartas e plantas cadastrais – escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000; 

 Portaria nº 511, de 7/12/2009, que dispõe sobre as diretrizes para a criação, 

instituição e atualização do CTM (Cadastro Territorial Multifinalitário) nos 

municípios brasileiros. 

 Lei Complementar Nº 157, de 29 de Dezembro de 2016 

 LEI Nº 13.465, DE 11/07/2017 - Conversão da Medida Provisória nº 759, de 2016; e 

 Decreto Presidencial Nº 9.310, 15/03/2018, que regulamenta a Lei 13.465/2017. 

 Legislação Municipal de Vassouras. 

11. MATERIAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO 

O município não possui base cadastral ou cartografia digital, conforme informado no item 

8, do presente documento. Será disponibilizado o acesso: 1- à base de dados atualmente 

utilizada no Sistema Tributário; 2- aos projetos aprovados de parcelamento de solo e 

loteamentos, 3- às Leis, Parâmetros e demais informações do Plano Diretor vigente e 

demais legislações municipais correlatas. Ressalta-se que deverá ser destacada equipe 

para a pesquisa e ordenação do material existente.  

12. EMPRESA DE CONSULTORIA E EQUIPE A SER CONTRATADA 

A CONTRATADA poderá subcontratar terceiros para realizar, em parte, a prestação dos 

Serviços ora contratados, desde que seja mantida a capacidade técnica constante do 

presente edital e seja aprovada pela fiscalização da prefeitura o subcontratante do objeto 

da contratação. 

13. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Para a Contratação da empresa de consultoria à elaboração do Plano Diretor Municipal, a 

mesma deverá ter experiência comprovada de atuação na área, demonstrada pela 

apresentação de atestados e respectivas certidões de acervo técnico registradas no CREA 

ou no CAU, compreendendo: 

13.1.  Experiência da empresa  

Elaboração e/ou Revisão de Legislações Tributárias Municipais 

Elaboração ou revisão de Plano Diretor em município com mais de 20.000 habitantes (1) 

Elaboração ou revisão de legislação urbanística em município com mais de 20.000 

habitantes 

Elaboração de outros Planos de Desenvolvimento Municipal ou Regional 
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Para comprovação de experiência mínima, a Empresa deverá ter pelo menos 2 (dois) 

atestados referentes à elaboração ou revisão de Plano Diretor em Municípios com mais de 

20.000 habitantes e revisão da Legislação Urbanística , executados integralmente antes da 

data da abertura das propostas da licitação para a realização dos trabalhos. 

13.2. Da Equipe a ser Alocada 

Para o apoio à elaboração do Plano Diretor dos Municípios, a empresa deverá apresentar 

Equipe Básica, com experiência comprovada para as funções previstas, como se segue: 

Equipe básica (1) (2) 

Quant

. 
Função Capacidade técnica (3) 

 

Área de 

experiência (4) 

Tempo mínimo 

de experiência 

na elaboração de 

planos diretores 

ou legislação 

urbanística e 

ambiental (5) 

01 Coordenador 

Graduação em arquitetura e 

urbanismo, com especialização 

ou experiência comprovada em 

urbanismo 

Coordenação de 

plano diretor 

municipal 

4 (quatro) anos 

01 

Especialista 

em legislação 

urbanística e 

ambiental. 

Graduação em arquitetura e 

urbanismo, com especialização 

ou experiência comprovada em 

urbanismo 

Plano diretor 

municipal ou 

legislação 

urbanística e 

ambiental 

2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em ações de 

processo 

participativo 

Graduação em comunicação 

social, pedagogia, ou área social 

afim, com especialização 

Processo 

participativo de 

plano diretor 

municipal 

2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em meio 

ambiente e 

geoprocessa-

mento 

Graduação em geografia ou 

engenharia ambiental, com  

experiência comprovada na área 

de geoprocessamento 

Plano diretor 

municipal 
2 (dois) anos 

01 

Especialista 

em 

infraestrutura 

urbana 

Engenheiro civil ou engenheiro de 

transportes ou engenheiro 

sanitarista experiência 

comprovada na área de  

mobilidade urbana 

Plano diretor 

municipal 
2 (dois) anos 
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01 

Especialista 

em legislação  

Municipal 

Graduação Direito, com 

especialização ou experiência 

comprovada em legislação 

tributária e urbanística. 

Plano diretor 

municipal ou 

legislação 

urbanística e 

ambiental 

2 (dois) anos 

 

(6) Vínculo dos Profissionais com a Empresa responsável pela apresentação da 

Proposta – não é necessária a comprovação de vínculo dos profissionais da equipe 

com a Empresa Licitante, no entanto, é exigida a manifestação expressa de 

disponibilidade para participação; 

(7) Capacidade Técnica: exigida a apresentação de currículo, com no máximo duas 

páginas, e comprovação por meio de diploma ou certificado de conclusão do curso 

de formação superior; 

(8) Área de Experiência: exigida a apresentação da carteira profissional de registro no 

órgão de classe (como por exemplo, registro no CREA, CAU, OAB, CRA, 

CORECON, ou entidades similares). No caso de inexistência de órgão de classe da 

profissão, a experiência mínima deverá ser comprovada por, pelo menos, um 

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado referente à 

elaboração de estudo, projeto ou Plano em sua área de formação ou nos temas 

considerados no item a seguir; 

(9) Tempo mínimo de Experiência: apresentação da carteira profissional com data de 

emissão de pelo menos 2 (dois) anos anteriores à data de publicação do Edital ou 

apresentação de um atestado, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado e devidamente registrado no órgão competente, onde conste sua 

participação na equipe responsável pela elaboração de estudo, projeto ou Plano: 

Diretor; de Desenvolvimento Urbano ou Regional; de Urbanismo ou Setorial;  e 

Legislação Urbanística ou Ambiental. 

(10) Experiência – comprovação por meio de atestado(s) fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente, 

referente à elaboração de Plano(s) Diretor(s) Municipal. 

 
OBS: Pelo menos dois profissionais integrantes da equipe deverão possuir experiência 

comprovada em coordenação, condução e moderação de reuniões e oficinas 

participativas. 

14. RESPONSABILIDADES DA CONSULTORIA E DA COORDENAÇÃO 

Além das demais atribuições e responsabilidades das partes, descritas nesta proposta, 

cabe a cada parte as ações a seguir descritas. 

14.1. Consultoria  
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 Cumprir o estabelecido para a elaboração do Plano Diretor do Município, no 

que se refere às atividades que lhe cabem, conforme descritas neste Termo de 

Referência e acordadas durante a primeira Etapa dos Trabalhos; 

 Cumprir as datas de entrega dos produtos, com a responsabilidade e a 

qualidade técnica indicadas neste Termo de Referência; 

 Preparar as informações técnicas para a devida tomada de decisão pela 

Prefeitura Municipal, sempre que cabível; 

 Preparar o material técnico e orientar a Prefeitura nas ações que garantam a 

ampla participação da sociedade local no processo de elaboração do Plano 

Diretor dos Municípios. 

14.2. Coordenação do Trabalho e (pela Prefeitura Municipal) 

 Orientar e conduzir o andamento dos trabalhos; 

 Aprovar os produtos entregues e providenciar os pagamentos conforme previsto 

no cronograma de desembolso; 

 Gerir, fiscalizar e atestar a execução do contrato junto à Consultoria; 

 Ser o canal de interlocução como chefe do Poder Executivo Municipal; 

 Liderar as ações da Equipe de Acompanhamento 

 Providenciar e fornecer dados, pesquisas, mapas e qualquer outro tipo de 

informações existentes no âmbito municipal, necessárias ao andamento da 

elaboração do Plano Diretor; 

 Ser o canal de interlocução entre a Consultoria e as demais secretarias ou 

órgãos municipais; 

 Apoiar as ações de divulgação e de sensibilização para a participação da 

sociedade civil no processo de elaboração do Plano Diretor; 

 Acompanhar todas as fases da execução do contrato, contribuindo nas análises 

e encaminhamento dos ajustes a serem procedidos no processo de elaboração 

do Plano Diretor. 

 

15. PROPOSTA COMERCIAL X PRAZO DE EXECUÇÃO 

Proposta Prazo 

1 Revisão do Código Tributário Municipal 180 (dias) 

2 Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal e Código de Obras e Posturas 180 (dias) 

3 Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 180 (dias) 

 

Item Descrição dos Serviços Prazo Qd Unid 

Vr-

Unit. 

Vr-Total 

(R$) 

4.1 Revisão da Legislação Tributária 6 meses 220 Horas 311,67 68.566,67 

4.2 Revisão PDM  
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4.2.1 Revisão do Plano Diretor  6 meses         

4.2.2 

Revisão do Parcelamento e Uso do 

Solo 6 meses 700 Horas 
405,00 283.500,00 

4.2.3 Revisão dos Perímetros Urbanos 6 meses         

4.3 

Revisão do Código de Obras e 

Posturas 6 meses 300 Horas 
306,67 92.000,00 

4.4 

Elaboração do Plano de Mobilidade 

Urbana 6 meses 700 Horas 
405,00 283.500,00 

  TOTAL DOS SERVIÇOS         727.566,67 

 

16. VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado através de termos aditivos.  

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.11 - Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 

Ação: 2.012 - Manutenção da Unidade. 

Projeto/Atividade: 04.121.00.56 - Plano de Monitoramento e Mobilidade Urbana 

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica 

Fonte: 04  Royalties Petróleo. 

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Etapa
s 

Descrição dos Serviços 
Vr-Total 
(R$) 

ETAP
A 1 

ETAP
A 2 

ETAP
A 3 

ETAP
A 4 

ETAP
A 5 

  8.1. Revisão da Legislação Tributária 

R$ 
66.000,00 

7,58
% 

22,73
% 

16,67
% 

15,15
% 

37,88
% 

Etapa
1 

8.1.1.Plano de Trabalho e Cronograma 
Legislação Tributária 

7,58
% 

        

Etapa 
2 

8.1.2. Relatório de Diagnóstico Legislação 
Tributária 

  
22,73

% 
      

Etapa 
3 

8.1.3. Proposta de alteração Legislação 
Tributária  

    
16,67

% 
    

Etapa 
4 

8.1.4 Análise das Proposições Legislação 
Tributária 

      
15,15

% 
  

Etapa 
5 

8.1.5 Minuta Projeto de Lei - Legislação 
Tributária 

        
37,88

% 

  
ETAP
A 1 

ETAP
A 2 

ETAP
A 3 

ETAP
A 4 

ETAP
A 5 

  8.2. Revisão PD 

R$ 
280.000,00 

2,50
% 

26,79
% 

22,86
% 

26,07
% 

21,79
% 

  8.2.1. Revisão do Plano Diretor  
1,43
% 

13,93
% 

11,79
% 

15,36
% 

15,36
% 

Etapa
1 

8.2.1.1.Plano de Trabalho e Cronograma do 
Plano Diretor 

1,43
% 

        

E
ta

p
a
 

2
 8.2.1.2. Relatório do Plano Diretor - Diagnóstico    13,93       
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8.2.1.3. Cartografia Plano Diretor - Etapa 2:   %       

 Região de Influência das Cidades vizinhas         

Variação Demográfica Municipal         

Risco Ambiental         

Equipamentos Urbanos de Educação         

 Equipamentos Urbanos de Saúde          

 Equipamentos Urbanos de Assistência Social          

 Equipamentos de Esportes, Cultura e Lazer         

Patrimônio Arquitetônico, ambiental e 
paisagístico 

        

Evolução da Ocupação Urbana         

Renda Per Capita Por Setor Censitário (IBGE, 
2010) 

        

Síntese Urbano de Potencialidades         

Síntese Urbano de Deficiências.          

8.2.1.4.Realização da 1a. Audiência Pública         

E
ta

p
a
  3

 

8.2.1.5. Relatório do Plano Diretor - Diretrizes e 
Proposições  

    

11,79
% 

    

8.2.1.6. Cartografia Plano Diretor - Etapa 3:         

Mapa de Risco Ambiental - Proposições         

 Mapa de Proposição de Novos Equipamentos 
de Saúde 

        

    Mapa de Proposição de Novos Equipamentos 
de Assistência Social 

        

Mapa de Proposição de Novos Equipamentos 
de Educação 

        

Mapa de Proposição de Novos Equipamentos 
de Esportes, Cultura e Lazer 

        

Mapa de Proposição de Edificações Culturais a 
serem Protegidas pelo Município 

        

Áreas de Proposição de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir 

        

Empreendimentos Potencias Impactos à 
Vizinhança 

        

Áreas Proposição de Direito de Preempção         

8.2.1.7.Realização da 2a. Audiência Pública         

E
ta

p
a
 4

 

8.2.1.8. Relatório Detalhamento de Proposta e 
Consolidação Plano Diretor  

      

15,36
% 

  

8.2.1.9. Cartografia Plano Diretor Etapa 4:          

8.2.1.13.Revisão e Consolidação Mapas Etapa 
2 

        

8.2.1.10.Minutas das Leis Plano Diretor:         

MINUTA DE LEI DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR 

        

MINUTA DE LEI DE TRANSFERÊNCIA DO 
DIREITO DE CONSTRUIR 

        

MINUTA DE LEI DE OUTORGA ONEROSA DO 
DIREITO DE CONSTRUIR 

        

MINUTA DE LEI DE ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA 

        

MINUTA DE LEI E ESTATUTO DO 
CONSELHOS DE URBANISMO  
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8.2.1.11.Realização da 3a. Audiência Pública         

Etapa 
5 

8.2.1.12.Relatório Final Consolidado - Plano 
Diretor 

        

15,36
% 

8.2.1.13.Cartografia final Consolidada após 
revisões etapa 4: 

        

8.2.1.14.Minutas de Leis  Revisadas         

8.2.1.15.Plano de Ação e Investimentos:         

  8.2.2 Revisão do Parcelamento e Uso do Solo 
0,54
% 

7,14
% 

4,29
% 

4,29
% 

4,29
% 

Etapa
1 

8.2.2.1. Plano de Trabalho e Cronograma 
Parcelamento e Uso e Ocupação 

0,54
% 

        

E
ta

p
a
 2

 

8.2.2.2.Relatório de Diagnóstico    

7,14
% 

      

8.2.2.3. Cartografia Parcelamento e Uso e 
Ocupação do Solo - Etapa 2: 

        

Uso do Solo Atual         

Parcelamento do solo         

 Densidade Demográfica Urbana         

Variação Demográfica Urbana         

Vazios Urbanos         

Ocupações Irregulares          

E
ta

p
a
  3

 

8.2.2.4.Relatório Parcelamento do Solo - 
Diretrizes e Proposições  

    

4,29
% 

    

8.2.2.5. Cartografia e Peças Técnicas Parc. E 
Uso e Ocup. - Etapa 4: 

        

Modelos de Parcelamento e uso do solo por 
áreas de Zoneamento  

        

Uso e ocupação de solo no entorno de áreas 
históricas e culturais protegidas 

        

Plano de alinhamento nas áreas urbanas         

Perspecitvas e Perfis  - Estudos de gabarito e 
afastamentos na área central para proteção do 

Patrimônio Histórico  Cultural. 
        

Etapa 
5 

8.2.2.6. Relatório Detalhamento de Proposta e 
Consolidação  

      

4,29
% 

  

8.2.2.7. Cartografia e Peças Técnicas Parc. E 
Uso e Ocup. - Etapa 4: 

        

Revisão e Consolidação Mapas Etapa 4          

8.2.2.8. Minutas das Leis:         

MINUTA DE LEI DE PARCELAMENTO DO 
SOLO URBANO 

        

MINUTA DE LEI DO PLANO DE 
ALINHAMENTO 

        

Etapa 
5 

8.2.2.9.Relatório Final Consolidado         

4,29
% 

8.2.2.10.Cartografia final Consolidada após 
revisões etapa 4: 

        

8.2.2.11.Minutas de Leis  Revisadas         

  8.2.3 Revisão dos Perímetros Urbanos 
0,54
% 

5,71
% 

6,79
% 

6,43
% 

2,14
% 

Etapa
1 

8.2.3.1.Plano de Trabalho e Cronograma dos 
Perímetros Urbanos 

0,54
% 

        

E
ta

p
a
 

2
 

8.2.3.2.Relatório de Diagnóstico    5,71
% 

      

8.2.3.3.Cartografia*:          
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Macrozoneamento         

Zoneamento         

 Divisão de bairros         

Divisão em Distritos         

 Perímetro da área Conjunto Paisagístico e 
Urbanístico de Vassouras e entorno. 

        

E
ta

p
a
  3

 

8.2.3.4.Relatório de Diretrizes e Propostas dos 
Perímetros Urbanos 

    

6,79
% 

    

8.2.3.5.Cartografia:         

Macrozoneamento - Municipal - com divisão 
distritos 

        

Zoneamento - Área Urbana - com divisão de 
bairros  

        

Zoneamento - Rural         

Zoneamento - Patrimônio Histórico e Cultural         

Zoneamento -Ambiental         

Perímetro divisão de Bairros         

Área de Expansão         

Etapa 
4 

8.2.3.6.Relatório Detalhamento de Proposta e 
Consolidação  

      

6,43
% 

  

8.2.3.7.Cartografia:          

Revisão e Consolidação Mapas Etapa 3         

8.2.3.8.Minutas das Leis:         

MINUTA DE LEI DO PERÍMETRO URBANO         

 MINUTA DE LEI DE ZONEAMENTO, USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

        

Etapa 
5 

8.2.3.9.Relatório Final Consolidado         

2,14
% 

8.2.3.10.Cartografia final Consolidada após 
revisões etapa 4: 

        

8.2.3.11.Minutas de Leis  Revisadas         

    
ETAP
A 1 

ETAP
A 2 

ETAP
A 3 

ETAP
A 4 

ETAP
A 5 

  8.3. Revisão do Código de Obras e Posturas 

R$ 
90.000,00 

5,56
% 

22,22
% 

22,22
% 

16,67
% 

33,33
% 

Etapa
1 

8.3.1.Plano de Trabalho e Cronograma  
5,56
% 

        

Etapa 
2 

8.3.2.Relatório de Diagnóstico    
22,22

% 
      

Etapa 
3 

8.3.3.Relatório de Diretrizes e Propostas Código 
de Obras 

    

22,22
% 

    

8.3.4.Relatório de Diretrizes e Propostas Código 
de Posturas 

        

Etapa 
4 

8.3.5.Relatório Detalhamento de Proposta e 
Consolidação Código de Obras e Código de 
Posturas   

      

16,67
% 

  

8.3.6.Minutas das Leis:         

MINUTA DE LEI DO PERÍMETRO URBANO         

MINUTA DE LEI DO PERÍMETRO URBANO         

Etapa 
5 

8.3.7.Relatório Final Consolidado         33,33
% 8.3.8.Minutas de Leis  Revisadas          

      
ETAP
A 1 

ETAP
A 2 

ETAP
A 3 

ETAP
A 4 

ETAP
A 5 

  8.4. Elaboração do Plano de Mobilidade R$ 4,00 20,00 30,00 20,00 26,00
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Urbana 280.000,00 % % % % % 

Etapa
1 

8.4.1.Plano de Trabalho e Cronograma do Plano 
de Mobilidade  

4,00
% 

        

E
ta

p
a
 2

 

8.4.2.Relatório de Diagnóstico Plano de 
Mobilidade 

  

20,00
% 

      

8.4.3.Cartografia e Peças Gráficas*:         

Sistema de vias de circulação existente         

Hierarquia Viária         

Estrutura Viária Urbana         

Estrutura Viária Rural         

Polos Geradores de Tráfego         

 Sistema Cicloviário         

Pontos de Ônibus         

Vias com Sentido Único de Circulação          

Transporte Público Coletivo - regular e irregular         

 Síntese Urbana Viário de Potencialidades         

Síntese Urbana do sistema de circulação de 
deficiências 

        

Polos Geradores de Viagens (modos e serviços 
de transporte) 

        

Estudos de deficiência de Acessibilidade         

Identificação da circulação de pedestres na área 
urbana. 

        

Estudo de Transporte Coletivo - linhas 
intermunicipais 

        

Perfis de Vias existentes         

Projetos existentes e andamento (inclusive 
loteamentos e condomínios) 

        

Configuração das interligações de estradas 
rodoviárias (federais e estaduais) existentes no 

município 
        

Vias de circulação em áreas de ocupação 
irregular 

        

Evolução de Ocupação Urbana Viária e de 
Circulação 

        

Circulação de Veículos Pesados na área Central         

Mapa de pontos com  maior índice de acidentes         

Perfis de Vias existentes         

8.4.4.Relatório de Diretrizes e Propostas do 
Plano de Mobilidade com indicação das metas 

        

E
ta

p
a
  3

 

8.4.5.Cartografia e Peças Gráficas*:     

30,00
% 

    

Melhoria da acessibilidade         

Melhoria nas interligações de estradas 
rodoviárias (estaduais e federais) 

        

Melhoria para pontos com alto indicie de 
acidentes de veículos 

        

Estrutura Viária Urbana         

Estrutura Viária Rural         

Hierarquia Viária         

Melhoria da Cobertura das linhas urbanas         
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Melhoria da Cobertura das linhas intermunicipais 
– indicando necessidade de criação de linhas 

diretas 
        

Sistema Cicloviário – Urbano         

Sistema Cicloviário – Rodovias pavimentadas, 
com ligação com o circuito urbano 

        

Sistema Cicloviário – Rotas em vias Rurais         

Sistema Cicloviário - Mapa Geral         

Pavimentação na Área Urbana         

Pontos de Ônibus         

Melhoria na circulação do Conjunto Paisagístico 
e Urbanístico e área de entorno. 

        

Proposta para Vias com Sentido Único.         

Áreas e Horário de acesso e circulação restrita 
ou controlada 

        

Melhoria da circulação de veículos pesados na 
área central 

        

Rota Prioritária para a Circulação de 
Cadeirantes (Centro e Madruga) 

        

Área Central de Tráfego         

Vagas para Carga e Descarga na Área Central 
de Tráfego 

        

Vagas para Carga e Descarga no Centro de 
Bairro (Madruga) 

        

Proposta das Áreas de Estacionamento (Centro 
e Madruga) 

        

Propostas de locais para proibição de 
estacionamento 

        

Localização dos Pontos de Táxi (Centro e 
Madruga) 

        

Alargamento Progressivo de vias e passeios – 
estudo conjunto com o Plano de Alinhamento 

        

8.4.6.Perfil de vias recomendado (existente e 
proposta) para: 

        

Via Arterial         

Via Arterial Estrutural (Sentido Único de 
Trânsito) 

        

Via Arterial Estrutural (Sentido Duplo de 
Trânsito) 

        

Via Arterial Rodoviária         

Via Coletora (Sentido Único de Trânsito)         

Via Coletora (Sentido Duplo de Trânsito)         

Via Local         

Via de Comércio – Av. Otávio Gomes (Centro)         

Via de Comércio – Av. Otávio Gomes (Madruga)         

Via de Comércio – Rua Caetano Furquim         

Via de Comércio – Rua Domingos de Almeida         

Via de Comércio – Rua Expedicionário Oswaldo 
de Almeida Ramos ( próximo à universidade) 

        

Via – Rua Expedicionário Oswaldo de Almeida 
Ramos (próximo à Rua João XXIII) 

        

Via – Rua Paulo Torres         
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Via – Rua Alberto Brandão         

Via – Rua José de Oliveira Cura         

Via – Rua Vicente Celestino (Hospital 
Universitário Sul Fluminense) 

        

Via – Rua Ronaldo Fiuza Magalhães         

8.4.7.Relatório com  detalhamento de Proposta 
e Consolidação,  indicando ações estratégicas 
para cumprimento de metas etapa 3, com 
cronograma de passos e proposta para fomento. 

        

Etapa 
4 

8.4.8.Cartografia:        

20,00
% 

  

Revisão e Consolidação Mapas Etapa 3         

8.4.9.Minutas das Leis:         

MINUTA DOPROJETO DE LEI DO PLANO DE 
MOBILIDADE 

        

8.4.10.Relatório Final Consolidado         

Etapa 
5 

8.4.11.Cartografia final Consolidada após 
revisões etapa 4: 

        

26,00
% 

8.4.12.MinutaFinal do Projeto de Lei  do Plano 
de Mobilidade: 

        

          

TOTAL 
R$ 

716.000,00 
          

 

 

19. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Meses 

1 2 3 4 5 6 

Etapa1             

Etapa 2             

Etapa 3             

Etapa 4             

Etapa 5             

 

20. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

a) O controle da execução do presente Termo de Referência e do Contrato oriundo 

deste, será designado por meio de documento oficial a ser publicado na Imprensa 

Oficial do Município. 

b) A fiscalização do objeto técnico da contratação – do Plano Diretor, Legislação 

Urbanística e do Plano de Mobilidade- será exercida pela servidora Srª. Viviane 

Nayala Corner,         matrícula nº 0101578/3, à qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração. 

c) A fiscalização do objeto técnico da contratação – Revisão da Legislação Tributária 

será exercida pelo servidor Jamile Maria de Alcântara, matricula n 100.955-9 à qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 

tudo dará ciência à Administração. 
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d) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

e) O fiscal do contrato será exercida pelo servidor Orlando Piccoli Lourenço, matricula 

n 300.797-9, 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 à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis. 

f) O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, 

observado este Termo de Referência, a Proposta e observado fielmente a 

legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 

inexecução total ou parcial. 

g) As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

21. RECRUTAMENTO E LOCAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Os serviços serão executados em locais previamente acordados entre as partes para 

execução do objeto. 

b) Será de responsabilidade da Contratada equipe de campo, deslocamento da equipe 

para os locais de recadastramento, alimentação e o pagamento de seus proventos 

durante o período de realização dos serviços. Essa equipe será responsável pelo 

levantamento dos dados em campo, conforme BCI (boletim de cadastro imobiliário). 

c) A Montagem do escritório de campo ficará a cargo da CONTRATADA. Nesse local 

serão realizados o planejamento diário dos serviços, armazenamento do material, 

reuniões da equipe e demais serviços necessários. 

d) A empresa CONTRATADA disponibilizará (01) um técnico durante a vigência do 

contrato, para coordenar a equipe de campo nos serviços de levantamentos, bem 

como nas atualizações da base cadastral tributária.  

e) A empresa CONTRATADA disponibilizará (01) um técnico durante a vigência do 

contrato, para coordenar a equipe de campo nos serviços de levantamentos, bem 

como nas atualizações da base cadastral referente ao planejamento urbano.  

22. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Fazem parte deste documento o Anexo 1 - Quadro indicativo de Escalasescalas 

para mapas e plantas 

Vassouras, 31 de julho de 2019. 

 

 

Geovani Nunes Dornelas     Severino Ananias Dias Filho 
Secretário de Governo e Planejamento    Prefeito do Município de Vassouras
     



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 

64 
 

Anexo 1 

Quadro indicativo de escalas para mapas e plantas 
8.4. Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Escalas 
8.4.4.Cartografia e Peças Gráficas*: 
Região de Influência das Cidades vizinhas 1: 25.000 ou 

1: 20.000 
Variação Demográfica Municipal 1:200.000 

ou 
1:125.000 
ou 
1:100. 000 

Risco Ambiental 1:5.000 
Equipamentos Urbanos de Educação 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Equipamentos Urbanos de Saúde 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Equipamentos de Esportes, Cultura e Lazer. 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Patrimônio Arquitetônico, ambiental e paisagístico. 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Evolução da Ocupação Urbana 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Renda Per Capita Por Setor Censitário (IBGE, 2010) 1:25.000 
Síntese Urbano de Potencialidades. 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Síntese Urbano de Deficiências. 1:25.000 ou 

1: 20.000 
8.2.1.5. Cartografia Plano Diretor - Etapa 3: Escala 
Mapa de Risco Ambiental - Proposições 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Mapa de Proposição de Novos Equipamentos de Saúde 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Mapa de Proposição de Novos Equipamentos de Assistência Social 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Mapa de Proposição de Novos de Equipamentos de Educação 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Mapa de Proposição de Novos de Equipamentos de Esportes, Cultura 
e Lazer 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

Mapa de Proposição de Edificações Culturais a serem Protegidas pelo 
Município 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

Áreas de Proposição de Outorga Onerosa do Direito de Construir 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Empreendimentos Potencias Impactos à Vizinhança 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Áreas Proposição de Direito de Preempção 1:25.000 ou 
1: 20.000 

8.2.2 Revisão do Parcelamento e Uso do Solo Escala 
8.2.2.3. Cartografia Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo - Etapa 2: 
Uso do Solo Atual 1:25 000 ou 

1: 20.000 
Parcelamento do solo 1:25 000 ou 
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1: 20.000 
Densidade Demográfica Urbana 1:25 000 ou 

1: 20.000 
Variação Demográfica Urbana 1:25 000 ou 

1: 20.000 
Vazios Urbanos 1:25 000 ou 

1: 20.000 
Ocupações Irregulares  1:25 000 ou 

1: 20.000 
Modelos de Parcelamento e uso do solo por áreas de Zoneamento 1:25 000 ou 

1: 20.000 
8.2.2.5. Cartografia e Peças Técnicas Parc. E Uso e Ocup. - Etapa 
4: 

Escala 

Uso e ocupação de solo no entorno de áreas históricas e culturais 
protegidas 

1:25 000 ou 
1: 20.000 

Plano de alinhamento nas áreas urbanas 1:25 000 ou 
1: 20.000 

Perspectivas e Perfis - Estudos de gabarito e afastamentos na área 
central para proteção do Patrimônio Histórico Cultural. 

1:25 ou 
1:50 

8.2.3 Revisão dos Perímetros Urbanos Escala 
8.2.3.3.Cartografia*:  
Macrozoneamento 1:25 000 ou 

1:200 000 
Zoneamento 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Perímetro da área Conjunto Paisagístico e Urbanístico de Vassouras e 
entorno. 

1:25 000 ou 
1: 20.000 

8.2.3.5.Cartografia: 
Macrozoneamento - Municipal - com divisão distritos 1:100.000 

ou 
1:125.000 
ou 
1:200.000 

Zoneamento - Área Urbana - com divisão de bairros 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Zoneamento - Rural 1:2. 000 ou 
1: 20.000 

Zoneamento - Patrimônio Histórico e Cultural 1:25 000 ou 
1: 20.000 

Zoneamento-Ambiental 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Perímetro divisão de Bairros 1:25.000 ou 
1: 20.000 

8.4. Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Escala 
8.4.3.Cartografia e Peças Gráficas*: 
Área de Expansão 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Sistema de vias de circulação existente 1:5 000 
Hierarquia Viária 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Estrutura Viária Urbana 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Polos Geradores de Tráfego 1:25.000 ou 
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1: 20.000 
Sistema Cicloviário 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Pontos de Ônibus 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Vias com Sentido Único de Circulação 1:5.000 
Transporte Público Coletivo - regular e irregular 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Síntese Urbano Viário de Potencialidades 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Síntese Urbano do sistema de circulação de deficiências 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Polos Geradores de Viagens (modos e serviços de transporte) 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Estudos de deficiência de Acessibilidade 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Identificação da circulação de pedestres na área urbana 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Estudo de Transporte Coletivo - linhas intermunicipais 1:25.000 ou 

1: 20.000 
Perfis de Vias existente 1:25 ou 

1:50 

8.4.5.Cartografia e Peças Gráficas*:  
Projetos existentes e andamento (inclusive loteamentos e 
condomínios) 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

Configuração das interligações de estradas rodoviárias (federais e 
estaduais) existentes no município 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

Vias de circulação em áreas de ocupação irregular 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Evolução de Ocupação Urbana Viária e de Circulação 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Circulação de Veículos Pesados na área Centra 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Mapa de pontos com maior índice de acidentes 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Perfis de Vias existentes 1:25 ou 
1:50  

Melhoria da acessibilidade 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Melhoria nas interligações de estradas rodoviárias (estaduais e 
federais) 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

Melhoria para pontos com alto indicie de acidentes de veículos 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Estrutura Viária Urbana 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Estrutura Viária Rural 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Hierarquia Viária 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Melhoria da Cobertura das linhas urbanas 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Melhoria da Cobertura das linhas intermunicipais – indicando 1:25.000 ou 
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necessidade de criação de linhas diretas 1: 20.000 
Sistema Cicloviário – Urbano 1:25 000 ou 

1: 20.000 
Sistema Cicloviário – Rodovias pavimentadas, com ligação com o 
circuito urbano. 

1:25 000 ou 
1: 20.000 

Sistema Cicloviário – Rotas em vias Rurais 1:25 000 ou 
1: 20.000 

Sistema Cicloviário - Mapa Geral 1:25 000 ou 
1: 20.000 

Pavimentação na Área Urbana 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Pontos de Ônibus 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Melhoria na circulação do Conjunto Paisagístico e Urbanístico e área 
de entorno. 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

Proposta para Vias com Sentido Único. 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Áreas e Horário de acesso e circulação restrita ou controlada 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Melhoria da circulação de veículos pesados na área central 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Rota Prioritária para a Circulação de Cadeirantes (Centro e Madruga) 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Área Central de Tráfego 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Vagas para Carga e Descarga na Área Central de Tráfego 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Vagas para Carga e Descarga no Centro de Bairro (Madruga) 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Proposta das Áreas de Estacionamento (Centro e Madruga) 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Propostas de locais para proibição de estacionamento 1:25.000 ou 
1: 20.000 ou 
1: 20.000 

Localização dos Pontos de Táxi (Centro e Madruga) 1:25.000 ou 
1: 20.000 

Alargamento Progressivo de vias e passeios – estudo conjunto com o 
Plano de Alinhamento 

1:25.000 ou 
1: 20.000 

8.4.6.Perfil de vias recomendado (existente e proposta) para:  
Via Arterial 1:5.000 ou 

1:25.000 
Via Arterial Estrutural (Sentido Único de Trânsito) 1:5.000 ou 

1:25.000 
Via Arterial Estrutural (Sentido Duplo de Trânsito) 1:5.000 ou 

1:25.000 
Via Arterial Rodoviária 1:5.000 ou 

1:25.000 
Via Coletora (Sentido Único de Trânsito) 1:5.000 ou 

1:25.000 
Via Coletora (Sentido Duplo de Trânsito) 1:5.000 ou 

1:25.000 
Via Local 1:5.000 ou 

1:25.000 
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Via de Comércio – Av. Otávio Gomes (Centro) 1:5.000 ou 
1:25.000 

Via de Comércio – Av. Otávio Gomes (Madruga) 1:5.000 ou 
1:25.000 
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Anexo II 
Pregão Presencial n.º 019/2019 

Modelo de Proposta 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Pregão n.º 019/2019, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, administrado pela Secretaria 
Municipal de Governo e Planejamento de Vassouras, conforme Termo de Referência no 
Anexo I, nas condições abaixo: 
 

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 
 

Item Descrição Resumida 

 
 
 

Prazo 
Execução 

Unidade Quantidade Preço unitário Preço total 

1 
Revisão da Legislação 

Tributária 
6 meses horas 220    

2 

Revisão do Plano Diretor 
Municipal –PDM 

Revisão do Parcelamento e 
Uso do Solo 

Revisão dos Perímetros 
Urbanos 

6 meses horas 700   

3 
Revisão do Código de Obras e 

Posturas 
6 meses horas 300   

4 
Elaboração do Plano de 

mobilidade urbana 
6 meses horas 700   

VALOR GLOBAL  

 
2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrega da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
a) Dados da Proponente: 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
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b) Dados do representante legal  
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
 
(local) _____________, ___ de ______________ de201X. 
__________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
Nome: ________________________________CPF: ____________________________ 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref. Pregão Presencial nº 019/2019, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE MOBILIDADE URBANA, administrado pela Secretaria Municipal de 
Governo e Planejamento de Vassouras. 
 
Prezados, 
 
  A ___________________________ (empresa) –  <nome> – <sede> – CNPJ 

nº________________, CREDENCIA o Sr.(a) ______________________(representante)  –  

<nome> - <qualificação>, para representá-la no Procedimento Licitatório da Pregão 

Presencial nº 019/2019, podendo para tanto apresentar os documentos referentes ao 

procedimento licitatório em referência, assinar, prestar esclarecimentos, satisfazer 

exigências, impugnar documentos, interpor recursos, transigir, desistir, receber notificações 

e intimações, concordar e discordar de atos e decisões da Comissão de Licitação, enfim, 

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários no decorrer da Concorrência. 

 

 
Vassouras, __ de ______________de 2019. 

 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do responsável legal 

 
 
 
 

Observações: 
1 - Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma e com firma 
reconhecida em cartório. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref. Pregão Presencial nº 019/2019, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE MOBILIDADE URBANA, administrado pela Secretaria Municipal de 
Governo e Planejamento de Vassouras. 
 

Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 
ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
  Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme 

exigência do Edital de Pregão n.º 019/2019, Processo Administrativo de n.º 4066/2019. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de 2019. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
  

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de 2019. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
019/2019, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO VII 

 

Pregão Presencial n.º 019/201X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS 
 
 
 
 

A empresa ____________, com sede na , 
C.N.P.J. n°__, por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a) 
__________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e 
do CPF nº ____________________ DECLARA, sob as penas da lei,  que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando:  
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
3  -  Que não foi apenada  com rescisão de contrato  quer  por  deficiência  dos serviços  
prestados, quer  por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) 
anos; 
4 -  Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal 
nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
 
E  que,  se  responsabiliza  pela  veracidade  e  autenticidade  dos  documentos  
oferecidos,  comprometendo-se  a comunicar  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  
VASSOURAS  a  ocorrência  de  quaisquer  fatos  supervenientes impeditivos da 
habilitação, ou que  comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, 
parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

(local) ____________, em __ de __________ de2019. 
 
 

_______________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 
 
 
 
 
 

 
OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º 019/2019, que objetiva 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, administrado pela 
Secretaria Municipal de Governo e Planejamento de Vassouras/RJ, conforme 
solicitação do Secretário Municipal de Governo e Planejamento, declaramos que 
recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao cumprimento das 
obrigações, objeto do referido procedimento licitatório, na forma do artigo 30, III, da Lei 
Federal n. º 8.666/93. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO IX 
 

PREÇOS MÁXIMOS / CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
 
 
 

DATA BASE: MAIO/JUNHO 2019 

 
 

Item Descrição Resumida 

 
 
 

Prazo 
Execução 

Unidade 
Quantidade 

horas 
Preço 

unitário 
Preço total 

1 
Revisão da Legislação 

Tributária 
6 meses Serv. 220 311,67 68.566,67  

2 

Revisão do Plano Diretor 
Municipal –PDM 

Revisão do Parcelamento e 
Uso do Solo 

Revisão dos Perímetros 
Urbanos 

6 meses Serv. 700 405,00 283.500,00 

3 
Revisão do Código de 

Posturas 
6 meses Serv. 300 306,67 92.000,00 

4 
Elaboração do Plano de 

mobilidade urbana 
6 meses Serv. 700 405,00 283.500,00 

VALOR GLOBAL 727.566,67 
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Anexo X 
Minuta de Contrato 

            
 

Minuta de Contrato nº _____ /______ 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS 
LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL E 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO E 
PLANEJAMENTO, E A EMPRESA  
_____________________. 

 

O Município de Vassouras, inscrita no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, 

com sede na Avenida Otávio Gomes, nº nº 395, Centro, Vassouras, RJ, CEP 27.700-000, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Ordenador de 

Despesa , Secretário Municipal de Governo e Planejamento, xxxxxxxxxxxxx, identidade nº 

xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente e domiciliado à xxxxx, nº xx, xxxxxxxxxxxxxx, RJ, CEP 

xxxxxxx, e a empresa ________________________ situada na 

_______________________, Bairro ______________, Cidade ________________, 

UF___, CEP_______ e inscrita no CNPJ/MF sob o n º __________________________, 

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.  

___________________, cédula de identidade nº ______________ CPF nº 

_________________, domiciliado na ______________________, Bairro _______, Cidade 

____________, UF___, CEP ________, resolvem celebrar o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, em decorrência do Pregão Presencial nº 019/2019, com 

fundamento no Processo Administrativo nº 4066/2019, que se regerá pelas normas da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 

e alterações, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto 

Municipal 2638/2007,  Decreto Municipal n.º 3950/2016 do instrumento convocatório, 

aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
MUNICIPAL, REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO 
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência (Anexo I), parte integrante deste Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de 
empreitada por preço Global.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

Parágrafo primeiro - O prazo de vigência do contrato será de 06 meses, contados a partir 

da data da ordem de início do serviço. 

Parágrafo segundo - O prazo de cumprimento de cada etapa será de acordo com o 

cronograma anexo ao Termo de Referência, parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital 

e no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas  

e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da 

Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) prestar o serviço nos locais indicados pelo CONTRATANTE; 

c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os 

níveis de trabalho; 

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis; 

f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável; 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações;  

h) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no 

local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para 
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acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade 

técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

i) elaborar relatório sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando 

todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante 

sobre a execução do objeto contratual; 

j) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na 

licitação; 

l) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu 

adimplemento, na forma da cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE);  

m) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta 

ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 

à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

n) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 

93, da Lei Federal nº 8.213/91;. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício de _____, assim classificados: 

 

Natureza das Despesas: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 

Nota de Empenho: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 

cada exercício.  

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

Parágrafo Primeiro – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

servidor xxx, matrícula xxx. 

 

Parágrafo Segundo – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas 

forem ao do pagamento, na seguinte forma: 
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a) provisoriamente, após parecer circunstanciado do servidor a que se refere o parágrafo 

primeiro, assinado pelas partes, que deverá ser elaborado no prazo de 15 dias após a 

entrega do serviço;  

 

b)  definitivamente, mediante parecer circunstanciado do servidor a que se refere o 

parágrafo primeiro, assinado pelas partes, após decorrido o prazo de 15 dias, para 

observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais. 

 

Parágrafo Terceiro – O responsável a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de 

responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade 

superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.  

 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

Parágrafo Quinto – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato 

não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 

fiscalização própria.  

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 
 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 
órgão da Administração. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 

inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais 

e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, 
em relação aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:  
a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, 
em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das 
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao 
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;  
b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação;  

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
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Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 
11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos 
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de 
validade.  
 

PARÁGRAFO QUARTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos 

PARÁGRAFOS SEGUNDO e TERCEIRO ensejará a imediata expedição de notificação à 

CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de 

defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na 

hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.  

 

PARÁGRAFO QUINTO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será 
rescindido.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – No caso do parágrafo quinto, será expedida notificação à 

CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar 

início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de 1 (um) ano.  

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 

(_______________), sendo cada parcela paga em até 30(trinta) dias do final do mês da 

sua entrega, mediante depósito no Banco ____, na conta corrente nº _____, agência ____, 

de titularidade da CONTRATADA.  

 
Parágrafo Primeiro – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não 
possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso verificada pela 
CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter conta corrente naquela 
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 
outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá encaminhar relatório para a Secretaria 

Municipal de Governo e Planejamento, acompanhadas de comprovante de recolhimento 

do FGTS, INSS, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Nota Fiscal Eletrônica 

devidamente atestada por 02(dois) servidores da Secretaria Municipal, bem como 

comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo segundo da cláusula 

oitava, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.  
  



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 

83 
 

Parágrafo Terceiro – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela e somente será autorizado após a 

declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e 

terceiro, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela.  

 

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 

entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal 

por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a 

sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

 

Parágrafo Sétimo – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 

0,5% ao mês pro rata die.  

 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 

Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado 

no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, 

do art. 2º da Resolução SER 047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 

condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 

a prévia e ampla defesa. 
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Parágrafo Segundo – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na 

Imprensa Oficial. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Administração poderá:  

 

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

Parágrafo Quarto – Não obstante o que reza o inciso XV do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a mora superior a 30(trinta) dias nos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA autoriza a suspensão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES  
 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) 
ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
Parágrafo Primeiro - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
Parágrafo Segundo - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
Parágrafo Terceiro - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 
licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  
 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa; 

 b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, prevista na alínea c, do caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, 
devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito. 

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 
Exmº Senhor Prefeito. 
 
Parágrafo Quarto - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
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a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 
  
Parágrafo Quinto - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 
CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos Parágrafos 
Segundo e Terceiro da Cláusula Oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que 
configura a mora.  
 
Parágrafo Sexto - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, prevista na alínea c, do caput:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;  
c) será aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 
de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma 
prevista no parágrafo quarto, da Cláusula Oitava.  
 
Parágrafo Sétimo - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
Parágrafo Oitavo - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 
02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
Parágrafo Nono - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder 
o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo 
não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade 
de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
 
Parágrafo Décimo - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação 
do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 
pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende 
imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 
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Parágrafo Décimo Terceiro - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa.  
 
Parágrafo Décimo Quarto - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 
caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
Parágrafo Décimo Quinto - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 
sanção, pela AUTORIDADE COMPETENTE, devendo ser apresentada a devida 
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
Parágrafo Décimo Sexto- Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 
penalizados com a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente 
ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a PMV enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
Parágrafo Décimo Sétimo - As penalidades serão registradas pela CONTRATANTE no 
Cadastro de Fornecedores da PMV. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente. 

  

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 

do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do serviço. 

 

Parágrafo Único – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei 

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REAJUSTE 

 

Os Preços são irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO  

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do 
CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, 
econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto 
deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 
subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

CLÁUSULA-DÉCIMA-NONA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

São parte integrante do presente contrato: 

 O Termo de Referência e seus anexos; 
 A Proposta da CONTRATADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, 
devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia 
autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro do Município de Vassouras-RJ para dirimir qualquer litígio decorrente do 

presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, 

depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 
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Vassouras-RJ,  _____de _________de ______. 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

____________________________ 

CONTRATADA 

Empresa 

_____________________________                          _____________________________ 

TESTEMUNHA/CPF                                                   TESTEMUNHA/CPF  


