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Serviço: Secretaria Municipal de Finanças. 
Assunto: Contratação de empresa para prestar apoio institucional à Cooperação Técnico-
Científica para fins de Cadastro Territorial Multifinalitário Urbano Utilizando RPA, 
Geoprocessamento e Geoestatística para o Município de IRUPI/ES, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, conforme especificações e quantidades 
estimadas no Termo de Referência. 
Data: 26 de junho de 2020. 

                Cumprimento-o e na oportunidade venho solicitar que seja providenciada abertura 

de processo de dispensa de licitação para que se realize a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE 

CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, 

GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, este Projeto foi 

elaborado a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal do Ministério do Planejamento nº 101 de 

2000, Lei de Estatuto da Cidade nº 10.257 de 2001, da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano do Ministério das Cidades de 2003 e do Decreto 9.310 de 15 de março de 2018 que 

institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e 

estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União, em 

atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças. 

Justificamos a necessidade de contratação tendo em vista que as elaborações de 

documentos levem a um levantamento de dados sobre o Território Municipal, principalmente 

para elaboração de políticas públicas mais eficientes. 

Ao longo da história de ocupação de terras pela humanidade, a confusão entre os 

limites da propriedade e sobreposições de títulos se fizeram complexas. Um dos grandes e 

graves problemas está associado à ligação entre os registros de títulos e os documentos 

cartográficos existentes, trazendo consigo a falta de correlação entre a posse efetiva do 

terreno e o direito adquirido expresso no Título da Propriedade, acarretando situações 

gravíssimas.  O Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM é um instrumento utilizado para fins 

de ordenamento territorial e deve compor uma preocupação constante dos órgãos públicos. 

Neste contexto o Ministério das Cidades tem estimulado e/ou incentivado os 

Municípios brasileiros a implantarem o CTM, tendo como base os seguintes argumentos: 

• O CTM corresponde a composição de informações que se prestam como base 

para toda a infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas territoriais de uma 
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determinada região. São estas informações que, coletadas e organizadas, podem dar suporte 

à tomada de decisão dos gestores públicos; 

• O CTM é um importante Instrumento de Política Fiscal e Urbana; 

• As informações geradas podem subsidiar o combate à pobreza através do 

aperfeiçoamento dos processos de regularização fundiária e segurança jurídica. Ademais, são 

informações para processos de monitoramento ambiental; 

• Que a adoção de um Cadastro Territorial Multifinalitário completo e atualizado 

auxiliará os Municípios brasileiros a exercerem suas competências prescritas nos artigos 30 e 

156 da Constituição Federal de 1988, cumprindo a função social do seu território, prevista no 

texto constitucional, artigos 5º, inciso XXIII, 3º, incisos I a IV, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 182 

e 183, atendendo ao princípio da igualdade, nos termos dos artigos 5º, caput e 150, inciso II 

da Constituição Federal de 1988. 

Depois de efetuar o levantamento prévio dos custos com a referida contratação 

que ora solicitamos, através de cotação de preços diferenciados junto a instituição em 

comento, chegamos à conclusão que os preços constantes da planilha de custo encontram-se 

dentro dos preços de mercado, atendendo de forma plena e satisfatório os ditames da Lei 

Federal nº. 8.666/93, portanto de acordo com a cotação realizada menor preço estimado para 

a referida contratação é de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais). 

Nas condições estabelecidas no Termo de Referência que integra o presente 

ofício, venho solicitar que seja deferido o pedido e, autorizada a realização do procedimento 

de dispensa de licitação para a contratação pretendida, com base no art. 24, inciso XIII, da Lei 

n. 8.666/93.  

Certos de podermos contar com a vossa atenção e presteza à nossa solicitação, e 

esperamos vossa manifestação formal quanto ao deferimento de nossa pretensão. 

Atenciosamente, 

                                  Márcia Aparecida Andrade Dornelas 
                                     Secretário Municipal de Finanças 
 

Exmo. Senhor 
Edmilson Meireles de Oliveira 
DD. Prefeito de IRUPI – ES. 
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                                                      TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestar apoio institucional à Cooperação Técnico-Científica 

para fins de Cadastro Territorial Multifinalitário Urbano Utilizando RPA, Geoprocessamento e 

Geoestatística para o Município de IRUPI/ES. 

2.  DA BASE LEGAL 

2.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em observância ao estabelecido na Lei nº 

8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como da Resolução CONSU 08/2012, que 

regulamenta a relação entre a UFV e a fundação de apoio no que diz respeito ao suporte a 

projetos de pesquisa, ensino e extensão, de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico e de inovação; 

2.2. Este Projeto foi elaborado a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal do Ministério do 

Planejamento nº 101 de 2000, Lei de Estatuto da Cidade nº 10.257 de 2001, da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades de 2003 e do Decreto 9.310 

de 15 de março de 2018 que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à 

Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação 

dos imóveis da União. Em observância ao estabelecido, onde os partícipes comprometem-se 

em cumprir sujeitando-se às normas contidas da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 

2000, Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, no que 

couber, Lei nº 12.595 de 19 de janeiro de 2012, Decreto 93.872/86, o Decreto nº 6.170, de 25 

de julho de 2007, com alterações e Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 

2011, Decreto 8.180, de 30 de dezembro de 2013 e Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8, de 

07 de novembro de 2012; 

2.3. A contratação direta por dispensa de licitação tem por fundamento o art. 24, inciso XIII, 

da Lei 8.666/1993, in verbis: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

[…]; 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 

recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 

[...] 

3. DA JUSTIFICATIVA  
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3.1. A elaboração de documentos que levem a um levantamento de dados sobre o Território 

Municipal é necessária, principalmente para elaboração de políticas públicas mais eficientes. 

Ao longo da história de ocupação de terras pela humanidade, a confusão entre os limites da 

propriedade e sobreposições de títulos se fizeram complexas. Um dos grandes e graves 

problemas está associado à ligação entre os registros de títulos e os documentos cartográficos 

existentes, trazendo consigo a falta de correlação entre a posse efetiva do terreno e o direito 

adquirido expresso no Título da Propriedade, acarretando situações gravíssimas. 

3.2. O Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM é um instrumento utilizado para fins de 

ordenamento territorial e deve compor uma preocupação constante dos órgãos públicos. 

Neste contexto o Ministério das Cidades tem estimulado e/ou incentivado os Municípios 

brasileiros a implantarem o CTM, tendo como base os seguintes argumentos: 

O CTM corresponde a composição de informações que se prestam como base para toda a 

infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas territoriais de uma determinada 

região. São estas informações que, coletadas e organizadas, podem dar suporte à tomada de 

decisão dos gestores públicos; 

O CTM é um importante Instrumento de Política Fiscal e Urbana; 

As informações geradas podem subsidiar o combate à pobreza através do aperfeiçoamento 

dos processos de regularização fundiária e segurança jurídica. Ademais, são informações para 

processos de monitoramento ambiental; 

Que a adoção de um Cadastro Territorial Multifinalitário completo e atualizado auxiliará os 

Municípios brasileiros a exercerem suas competências prescritas nos artigos 30 e 156 da 

Constituição Federal de 1988, cumprindo a função social do seu território, prevista no texto 

constitucional, artigos 5º, inciso XXIII, 3º, incisos I a IV, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 182 e 183, 

atendendo ao princípio da igualdade, nos termos dos artigos 5º, caput e 150, inciso II da 

Constituição Federal de 1988. 

4. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

4.1 O processo de atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário Urbano do Município de 

IRUPI/ES, compreende: 

Elaboração do Planejamento Amostral (levando em consideração a fundamentação teórica da 

Estatística);  

Elaboração de Planos de Voos em software específico do RPA (Remotely Piloted Aircraft); 

Delimitação de linhas, direção e alturas de voo, a distância média entre as exposições 

sucessivas e entre as faixas adjacentes, base de operações, número de fotos e de faixas 

(quesitos fundamentais para a qualidade exigida pela ABNT);  
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Execução de voos através das diretrizes definidas nos planos de voos e diretrizes regulatórias 

definidas pela ANAC (estando ainda sujeita à interferências climáticas);  

Imageamento fotogramétrico através de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems); 

Determinação de pontos de controle terrestre com uso de receptores GNSS geodésicos; 

Geração do mosaico de ortofotos digital georreferenciado; 

Restituição linear de quadras, logradouros, lotes e edificação sobre o mosaico de ortofotos; 

Criação e disponibilização de um Cadastro Web para a sede e distritos do município, com 

disponibilização de informações úteis e necessárias para a gestão do setor; 

Geração e disponibilização de modelos digitais em nível de pré-planejamento do município, a 

saber: MDS – Modelos Digital de Superfície, MDT – Modelo Digital de Terreno e Curvas de 

nível; 

Geração e disponibilização de todas as plantas de quadras do município utilizando QR Code 

(Código de Resposta Rápida); 

Atualização do cadastro imobiliário através de Censo Imobiliário da área urbana utilizando 

aplicativos de dispositivos móveis personalizados para o município; 

Produção de Planta Genérica de Valores utilizando princípios científicos (Inteligência Artificial, 

Regressão e Geoestatística) e de equidade que atendam à Portaria 511 de 2009 do Ministério 

das Cidades; 

Transferência de saberes técnico-gerenciais dos procedimentos adotados. 

Obs.: Salienta-se, porém, que a delimitação dos setores, distritos, codificação das quadras e 

localização dos principais elementos urbanos devem ser feitas em conformidade com as 

informações a serem fornecidas pela Contratante. 

4.2. A resolução espacial deverá ter um GSD (Ground Sample Distance) de até 8 cm afim de 

permitir a geração da ortofotos na escala 1:1.000 que atenderá plenamente o cadastro. 

A execução dos voos deverá ser precedida por: 

Elaboração do Planejamento Amostral (levando em consideração a fundamentação teórica da 

Estatística e Geoestatística); 

Determinação dos pontos foto-identificáveis quando possível, e não havendo possibilidade de 

visualização de tais pontos na área urbana serão usados alvos predefinidos; 

Elaboração de Planos de Voo em software específico do equipamento quer seja de Asa fixa ou 

de multirotores; 
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Delimitação de linhas, direção e alturas de voo, a distância média entre as exposições 

sucessivas e entre as faixas adjacentes, base de operações, número de fotos e de faixas 

(quesitos fundamentais para uma boa qualidade do produto pretendido); 

Execução de voo através das diretrizes definidas no plano de voo e diretrizes regulatórias 

definidas pela ANAC (estando ainda sujeitas à interferências climáticas). 

5. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 O serviço de gestão será executado nas dependências da contratada, ou em locais onde 

se faça necessário, em decorrência da infraestrutura e tecnologias disponíveis, da demanda e 

da execução do objeto. 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. O recebimento e aceitação dos serviços prestados obedecerão, no que couber, ao 

disposto na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e no contrato 

firmado entre as partes. 

7. DEVERES DO CONTRATANTE 

7.1. A contratante se obriga a cumprir as normas e condições contidas no Contrato e neste 

Termo de Referência, sem prejuízo às demais condições contidas na legislação pertinente e 

no contrato firmado entre as partes; 

7.2. Liberar os meios e recursos na forma e periodicidade definidas no Contrato. 

7.3. Emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas apresentada no prazo máximo de 

90 (noventa) dias após a conclusão do Contrato, de acordo com as normas regulamentares. 

8. DEVERES DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir todas as obrigações constantes nesse Termo de Referência, assumindo a 

execução da sua proposta, responsabilizando por todos os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e regular execução do objeto e, ainda, cumprir a legislação pertinente ao objeto deste 

Projeto Básico, bem como as cláusulas e condições avençadas no contrato; 

8.2. Movimentar os recursos conforme planejamento feito junto à contratada e com a 

autorização da contratante para que o responsável técnico possa redistribuir as rubricas 

constantes no centro do custo do projeto, em função das necessidades do mesmo; 

8.3. Prestar contas dos recursos disponibilizados pela contratada, atentando, no que couber, 

ao disposto na PI MPOG/MF/CGU nº 507 de 24 de novembro de 2011; 

8.4. Submeter-se ao controle finalístico e de gestão por parte da contratada; 
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8.5. Encaminhar a prestação de contas à contratada, anexando os documentos necessários, 

sem prejuízo a outros exigidos pela PI MPOG/MF/CGU nº 507 de 24 de novembro de 2011; e 

demais legislações pertinentes ao assunto. 

8.5.1. Termo de abertura de Centro de Custo junto à contratada; 

8.5.2. Extrato financeiro de todo o período, desde a data da disponibilização do recurso até o 

término da execução do objeto; 

8.5.3. Cópia dos comprovantes de pagamentos realizados; 

8.5.4. Relatório de Cumprimento do Objeto; 

8.5.5. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; 

8.5.6. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 

8.5.7. Relação de treinados ou capacitados, quando for o caso; 

8.5.8. Relação dos serviços prestados, quando for o caso; 

8.5.9. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e 

8.6. Encaminhar a prestação de contas no prazo de 30 dias, contados do término do contrato 

ou da execução do objeto. 

9. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. O Controle e o acompanhamento da execução do objeto do Projeto Básico obedecerão 

às normas contidas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo a outros instrumentos adotados pelo 

contratante para o cumprimento da boa e regular execução dos serviços. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A contratada que se recusar a assinar o contrato, deixar de entregar documentação 

exigida; apresentar documentação falsa; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo 

inidôneo; fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo às demais sanções cabíveis. 

11. DO PLANO DE TRABALHO 

11.1. A contratada deverá apresentar Plano de Trabalho e este deverá ser fielmente seguido 

pelas partes; 

11.2. Qualquer alteração no plano de trabalho somente poderá acontecer com anuência 

prévia e formal da contratada; 
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11.3. Não será admitida a realização de despesas em desacordo com o Plano de Trabalho. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 050001.0412200012.006.33.30.39 - da Secretaria 

Municipal de Finanças. 

12.1 – Prefeitura Municipal de IRUPI/ES.  

13. DA VIGÊNCIA  

13.1. O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, a partir do dia 01 de Agosto 

de 2020, até o dia 31 de dezembro de 2020. 

14. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES;                          

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor 
Estimado 
(R$) 

FASE 1 – CADASTRO LINEAR 

01 03 Dias 
Planejamento geral do Cadastro da sede e 

distritos do Município de IRUPI/ES; 

50.000,00 

02 02 Dias Planejamento estatístico e topográfico; 

03 03 Dias Planejamento do levantamento aéreo; 

04 32 Dias 
Execução de voos e implantação de pontos de 

controle em colo (GCP) com receptor GNSS; 

05 20 Dias 
Processamento de imagens com base em 

geoprocessamento e fotogrametria; 

06 03 Dias 
Reunião com a Contratante para obtenção de 

informações sobre o Cadastro atual do município 

07 20 Dias Restituição das unidades parcelares; 

08 03 Dias 
Reunião com a Contratante para apresentação 

dos resultados obtidos no Cadastro Linear; 

09 05 Dias 
Adequação dos resultados obtidos para a entrega 

do Produto Final da Fase 1; 

10 01 Dia 
Entrega do Cadastro Linear do Município de 

IRUPI/ES. 

FASE 2 – ATUALIZAÇÃO DE BCI 

11 10 Dias 
Planejamento geral da Atualização de BCI da sede 

e distritos do Município de IRUPI/ES; 

55.000,00 
12 15 Dias Preparação de materiais e logística; 

13 03 Meses Atualização de BCI; 

14 30 Dias 
Integralização do Cadastro atual do Município 

com o atualizado; 
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15 05 Dias 
Reunião de transferência de saberes e entrega do 

Produto Final. 

FASE 3 – PLANTA GENÉRICA DE VALORES 

11 12 Dias 
Produção da PGV do Município de Barra de São 

Francisco (ES); 
15.000,00 

12 06 Dias 
Entrega final do projeto com transferência de 

saberes técnicos. 

 
15. DA FORMA DE PAGAMENTO 
15.1. O custo total para o desenvolvimento deste projeto é de R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), considerando como base de cálculo de 2.400 (dois mil e quatrocentos) imóveis que 
serão custeados integralmente pelo Município de IRUPI/ES conforme o seguinte cronograma: 
 

ITENS PARCELA VALOR 

Assinatura do Convênio 1ª R$ 32.000,00 

Até o 5º dia útil do 2º mês de Contrato 2ª R$ 22.000,00 

Até o 5º dia útil do 3º mês de Contrato 3ª R$ 22.000,00 

Até o 5º dia útil do 4º mês de Contrato 4ª R$ 22.000,00 

Até o 5º dia útil do 5º mês de Contrato 5ª R$ 22.000,00 

TOTAL 05 R$ 120.000,00 

                              

 IRUPI/ES, 26 de junho de 2020. 

 

 

 

Márcia Aparecida Andrade Dornelas 
Secretário Municipal de Finanças 
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DESPACHO AO SETOR CONTÁBIL 

Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças para que se viabilize a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO 

UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE 

IRUPI/ES, com o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

Determino a essa Assessoria Contábil, que certifique sobre a existência de recursos 

orçamentários para ocorrer às despesas mencionadas acima. 

. 
Prefeitura Municipal de Irupi, 26 de junho de 2020. 
 
 

 
 

 
Edmilson Meireles de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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DESPAHO AO SETOR FINANCEIRO 

 
 

 
Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças para que se viabilize a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO 

UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE 

IRUPI/ES, com o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

 Assim, determino ao Serviço Fazendário, que certifique a existência de recursos financeiros, 

em cumprimento às determinações da legislação vigente, para ocorrer às despesas de 

prestação de serviços mencionadas acima. 

 

 
 
Prefeitura Municipal de Irupi, 26 de junho de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 

Edmilson Meireles de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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ORDEM DE ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, INCISO XIII, DA 

LEI N. 8.666/93. 

 

O prefeito do município de Irupi, Estado do Espírito Santo, tendo em vista a solicitação da 

Secretaria Municipal de Finanças, e as Certidão Contábil, afirmando haver existência de 

dotação orçamentária certificando que há disponibilidade de recursos financeiros para 

realização da despesa, DETERMINA a abertura de Processo de Dispensa de Licitação para que 

se proceda a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À 

COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA 

PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, no valor estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Solicito, portanto, a esta ilustre responsável do Setor de Compras para que, observando as 

devidas cautelas, tome as demais providências para efetivar a referida contratação, com 

fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, e que seja encaminhada a minuta de 

contrato para análise pela Procuradoria do Município, retornando depois ao prefeito para 

ratificação. 

 

 

Prefeitura Municipal de Irupi, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

Edmilson Meireles de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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AUTUAÇÃO 

 

Por ordem do Senhor Prefeito Municipal, e, na qualidade de responsável pelo setor de 

compras, instauro o presente Processo de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, 

inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, tendo como objeto: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO 

UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE 

IRUPI/ES, com o valor estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

Certifico que nesta data autuei o Processo Administrativo de dispensa de licitação sob o nº. 

021/2020. 

 

 

  

Irupi - ES, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

                                                     

Jania de Freitas Mateus 

Setor de Compras 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 550/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2020 

 

Exercício: 2020  

Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Finanças  

Dispensa Nº. 021/2020 

Data do Processo: 26 de junho de 2020. 

 

 

HISTÓRICO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO 

UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE 

IRUPI/ES. 

 

CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO 

 

Eu, Jania de Freitas Mateus – Chefe do Setor de Compras, certifico que aos 30 (trinta) dias do 

mês de junho de 2020, na Sala do setor de Compras, autuei o presente Processo (parte 

interna), com os autos que o instruem e, para constar. 

 

 

 

Assinatura:_____________________________ 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2020. 

Irupi, 30 de junho de 2020. 

Prezado (a) Senhor(a), 

A Chefe do Setor de Compras do Município de Irupi - ES convida V. Sra. para aquiescer da 

proposta de contratação com o município, nos termos da proposta apresentada. 

Caso aceite a proposta, favor assinar comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Irupi 

para retirada da ordem de Fornecimento e assinatura do termo de contrato no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis e apresentação dos seguintes documentos:  

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que 
irá faturar e entregar o objeto licitado; 

 Prova de Regularidade para com a Receita Federal; 

 Prova de Regularidade para com a Receita Estadual 

 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 Prova de Regularidade junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social; 

 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 
demonstrando situação regular; 

 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (DE ACORDO COM O RAMO DA EMPRESA) 

• Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, 

apresentando no mínimo dois atestados, assinados, datados. 

Sem mais para o momento. 

Cordialmente, 

 

                                                 
Jania de Freitas Mateus 

Setor de Compras 
 
CONTRATADO: FUNDAÇÃO FACEV.  
CNPJ Nº 02.414.568/0001-84 
VILA GIANETTI, Nº CASA 3, CAMPUS DA UFV 
VIÇOSA - MG 
CEP:36.570-000 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                                       D E S P A C H O À   A S S E S S O R I A   J U R Í D I C A  

 

Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para 

que se viabilize a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À 

COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA 

PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES. 

 Informo ainda que conforme cotação de preços apresentada pela Secretaria Municipal de 

Finanças, com o valor estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e a determinação 

do Sr. Prefeito para que se realize a referida contratação por Dispensa de Licitação, conforme 

inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, solicito à Assessoria Jurídica, que analise o processo e, 

entendo possível, aprove a referida minuta. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Irupi, 08 de julho de 2020. 

 

 

 

                                                     

                                                   Jania de Freitas Mateus 
                                                       Setor de Compras 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

Serviço: Setor de Compras 

Para: Gabinete do Prefeito 

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação nº 021/2020. 

Data: 30 de julho de 2020. 

  

Senhor Prefeito, 

 

O Secretário  Municipal de Finanças de Irupi, à vista da solicitação constante no Processo de 

Dispensa de Licitação n.º 021/2020, vem respeitosamente, através de seu responsável, abaixo 

assinado, opinar favoravelmente pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO 

INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO 

TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E 

GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, com o valor total estimado de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). O fundamento destas contratações encontra amparo no 

art. 24 inciso XIII da Lei Federal 8.666/93.  

Segundo o parecer emitido pelo jurídico municipal o processo encontra-se regular. 

Assim, face à exposição de motivos acima, e, seguindo os ditames processuais previstos na 

legislação vigente em especial o art.26 da Lei 8.666/93, remetemos a V. Exa. o presente feito, 

dentro do prazo legal, opinando pela ratificação da presente dispensa de licitação. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

                                              

                          

                                                  Jania de Freitas Mateus 

                                                       Setor de Compras 

  

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                       TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 

 

Fundamentado no art. 24, inciso XIII, da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 

nº. 021/2020, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL 

À COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA 

PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, conforme documentos anexos. 

Determino ao de Gabinete que publique esta ratificação no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Irupi e ao final encaminhe o procedimento a responsável do Setor de Compras 

para emita a ordem de serviço.   

 

CONTRATADO: CONTRATADO: FUNDAÇÃO FACEV.  
CNPJ Nº 02.414.568/0001-84 
VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

Irupi(ES), 30 de julho de 2020.                                              

                             

Edmilson Meireles de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

CERTIDÃO 
 
CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA QUE A 
PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2020 FOI AFIXADA NO 
QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL AS 
14h:12 min, DO DIA 30/07/2020. 

 
Flávio Sylésio dos Santos Belo 
Chefe do Gabinete do Prefeito 

 
 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                                          RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Em atendimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666, /93, RATIFICO o processo de Dispensa 

de Licitação nº 021/2020 com fulcro no Art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e com base no 

parecer jurídico, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO 

INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO 

TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E 

GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, com o valor total estimado de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

 

Irupi(ES), 30 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Edmilson Meireles de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                       DECLARAÇÃO FORMAL DO ORDENADOR DA DESPESA 

 

Processo de Dispensa de Licitação nº. 021/2020 

 

Pelo presente instrumento, o Prefeito Municipal de Irupi, no pleno uso de suas atribuições, e 

considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente em seu Art. 16 e 

a certidão da Contabilidade do Município, DECLARA sob as penas da Lei, que a despesa para a 

contratação referente ao processo em epígrafe está compatibilizada com as três instâncias 

básicas do processo orçamentário: a lei orçamentária, a Lei de Diretrizes e a Lei do Plano 

Plurianual. 

 

 

Irupi(ES), 30 de julho de 2020. 

  

 

                      

Edmilson Meireles de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 À SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

Irupi, 30 de julho de 2020. 

 

Prezado (a) Secretario (a), 

 

Encaminho os autos da Dispensa de licitação nº 021/2020 para que seja lavrado o contrato. 

 

Sem mais para o momento, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

                 Jania de Freitas Mateus 
          Setor de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                                                            EXTRATO CONTRATO 

 

PARTES: IRUPI - ES X FUNDAÇÃO FACEV. 

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À 

COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA 

PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, nos termos do art. 24 inciso XIII da Lei Federal 8.666/93. 

 

Data do Contrato: 15 de setembro de 2020. 
Valor do Contrato: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
  

 

 

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, 

no prazo legal. 

 

 

 

 

Jania de Freitas Mateus 
Setor de Compras 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

DESPACHO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

Cumpridas as formalidades legais e com a assinatura do Termo de Compromisso pelos 

contratados com o Município, na qualidade de responsável do Setor de Compras, encaminho 

o processo de administrativo n° 550/2020, da Dispensa de Licitação nº 021/2020, para 

designação de servidor para cumprir a função de fiscal e gestor de contrato na execução do 

objeto da dispensa de licitação. 

 

Irupi – ES, 21 de setembro de 2020.             

 

 
 
 
 
 

Jania de Freitas Mateus 
Setor de Compras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

DESPACHO AO SETOR DE COMPRAS 

 

Fica desde já indicado o Sº. Ataíde Luís de Oliveira, matrícula 232773, servidor público 

(Engenheiro Civil) desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, para ocupar o cargo de Fiscal de Contrato no presente processo, bem como o 

Secretário da pasta Administrativa Sr.ª. Márcia Aparecida Andrade Dornelas, matrícula 

004758, servidora pública desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 

para ocupar o cargo de Gestor de Contrato no presente processo. Ambos ficam desde já 

cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este Município, devendo agirem em 

estrito cumprimento da legalidade e sempre se pautando pela moralidade e transparência em 

suas ações, devendo sempre que ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por 

parte da empresa licitante vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a 

mesma tome as medidas cabíveis para sanar tal irregularidade no processo administrativo nº 

550/2020, da Dispensa de Licitação nº 021/2020. 

Neste termo, pede e aguarda providências. 

Atenciosamente, 

 

Irupi – ES, 21 de setembro de 2020.             

                                                  Nilsinei Dias de Oliveira 

                      Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

                                                       Ciente: 

 

                                                       Irupi (ES) __/__/2020 

 

                                                     ______________________________________ 

                                                       Ciente: 

 

                                                       Irupi (ES) __/__/2020 

 

                                                     ______________________________________ 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                                                    DESPACHO AO GABINETE 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de responsável do Setor de Compras da 

Prefeitura Municipal de Irupi – ES, designado pelo Senhor Prefeito, determino a remessa do 

processo de dispensa de licitação nº. 021/2020, encaminho ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

de Irupi, os procedimentos relativos à Dispensa de Licitação para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

PARA FINS DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, 

GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, com o valor total 

estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art. 24 inciso XIII, da Lei 

Federal 8.666/93 para apreciação, no sentido de entendendo viável emitir Portaria e Ordem 

de Fornecimento a fim de cumprir com o objeto da referida dispensa. 

 

 

Irupi – ES, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Jania de Freitas Mateus 
Setor de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

                                               ORDEM DE SERVIÇO 

 

A: 

CONTRATADO: FUNDAÇÃO FACEV.  
CNPJ Nº 02.414.568/0001-84 
VILA GIANETTI, Nº CASA 3, CAMPUS DA UFV 
VIÇOSA - MG 
CEP:36.570-000 
 

O Município de Irupi, baseado no Contrato em epígrafe, ordena a empresa FUNDAÇÃO FACEV, 
para PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL À COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA FINS DE 
CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO URBANO UTILIZANDO RPA, 
GEOPROCESSAMENTO E GEOESTATÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, nos termos do 
art. 24 inciso XIII da Lei Federal 8.666/93. 
 

 

 

 

Irupi – ES, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Edmilson Meireles de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO 

 

 

 

 

Despacho: 

 

 

 

Prezado(a)Secretário(a), 

Encaminho os autos da Dispensa de Licitação nº 021/2020 para os procedimentos 

pertinentes. 

 

Sem mais para o momento, 

 

Cordialmente, 

 

 

Irupi, 23 de setembro de 2020 

 

 

                                                  Nilsinei Dias de Oliveira 

                      Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


