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PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

Constitui-se como objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada 

para execução de serviços de topografia, com realização de levantamento 

planialtimétrico, atualização de cadastro físico e socioeconômico, georreferenciado, 

coleta de documentos e elaboração de memoriais descritos, para fins de regularização 

fundiária e implantação de lotes urbanizados em diversos locais do município de 

Camaçari, Bahia.  

2. JUSTIFICATIVA 

A atual expansão urbana das cidades brasileiras tem causado o surgimento de 

agrupamentos desordenados de residências. Estes domicílios construídos de forma 

irregular e desordenada constituem como uma das principais preocupações do ente 

público municipal, principalmente em relação as condições de moradia dessas 

pessoas, uma vez que residem em locais precários, construindo residências sem 

qualquer planejamento. 

MEDVEDOVSKI (2002)1, aponta que a regularização destas localidades precárias é um 

processo de intervenção pública que objetiva legalizar e viabilizar tecnicamente a 

permanência de populações moradoras em áreas urbanas que foram ocupadas em 

desconformidade com as leis e padrões técnicos e urbanísticos para fins de habitação. 

Pode ser dividida em três regularizações, a saber: Urbanística, Jurídica e Técnica. 

A regularização urbanística ocupa-se da conformidade das áreas habitacionais em 

relação a padrões construtivos e de inserção urbana da unidade habitacional. A 

regularização Jurídica busca preservar a posse dos moradores no próprio local onde 

                                                 
1 MEDVEDOVSKI, Nirce Saffer. Diretrizes Especiais para Regularização Urbanística, Técnica e Fundiária de Conjuntos 

Habitacionais Populares. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas - NAURB - Núcleo de Pesquisa 

em Arquitetura e Urbanismo, 2002. 

 



3 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
GERÊNCIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

               
                     

Rua Alecrim, Nº 06 - Centro, Camaçari – BA – (71) 3454 – 2003 / 2028 CEP:42.800-00  
gerenteanaaraujosocialsehab@gmail.com http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

fixaram residência, à exceção dos casos de risco. A regularização Técnica busca o 

fornecimento e a qualificação da infraestrutura urbana, possibilitando a melhoria das 

condições de saneamento ambiental e de saúde das populações residentes. 

ALFONSIN (1997)2 propõe a integração das três regularizações, com o acréscimo de 

um trabalho social junto à comunidade e denomina esse processo de Regularização 

Fundiária. 

Desta maneira, A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A topografia é um instrumento fundamental para a implantação e acompanhamento do 

processo de Regularização Fundiária, fornecendo, fundamentalmente conhecimentos 

sobre o relevo, limites, confrontações, áreas, localizações, amarrações e 

posicionamentos, bem com informações sobre a localidade sendo destinado a estudos 

preliminares, anteprojetos básicos e executivos. 

O levantamento topográfico, ao compatibilizar medidas angulares e lineares, desníveis 

e as respectivas tolerâncias em função das incertezas, facilita o desenvolvimento de 

lotes, selecionando métodos, processos e instrumentos para a obtenção de resultados 

compatíveis e precisos com a destinação do levantamento, assegurando que a 

propagação destas incertezas não exceda os limites de segurança inerentes a esta 

destinação. 

De forma resumida, a topografia pode ser considerada como o ponto de partida para a 

regularização fundiária, permitindo assim o levantamento georreferenciado de todas as 

unidades habitacionais, sistema viário e áreas públicas. Portanto, é notório afirmar que 

                                                 
2 ALFONSIN, Betânia de Moraes - Direito à Moradia - Instrumentos e experiências de regularização fundiária nas cidades 

brasileiras, Rio de Janeiro, IPPUR/FASE, 1997. 
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a realização de levantamentos topográficos auxiliará no desenvolvimento do processo 

de regularização fundiária de maneira mais eficiente, precisa, segura e econômica. 

3. VIGÊNCIA E PRAZO  

3.1 VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses a contar da 

assinatura do contrato. 

3.2 PRAZO: O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da ordem de serviços – OS, e em conformidade com o Projeto Básico. 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Projeto Atividade  
4060 – Gestão das Ações de Regularização Fundiária em Ocupações Consolidadas. 
 

Elemento de Despesa   

339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.   

Fonte     

0100.000 – Recursos ordinários. 

 

e, nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias que forem 

adotadas nos orçamentos vindouros.  

 

5.   MEDIÇÕES E FORMA DEPAGAMENTO 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de recebimento da Nota Fiscal expedida na forma da legislação em 

vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, relativa à medição dos serviços 

efetivamente executados. 

O pagamento dos serviços prestados será efetuado de acordo com os produtos 

previamente estabelecidos nos Planos de Trabalho das Atividades efetivamente 

concluídos.  
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Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer não excederão aos 

limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, observada a 

exceção prevista no Inciso II, Parágrafo 2º, do mesmo Artigo. 

A SEHAB remunerará à contratada, pelos serviços executados, conforme os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 

ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que estejam inclusos nos 

preços todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo 

com as condições previstas deste PROJETO BÁSICO e demais documentos da 

licitação, constituindo, assim, sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados. 

As intervenções irão contemplar os serviços de execução e implantação de estruturas 

metálicas e obras civis complementares, conforme itens relacionados na Planilha 

Orçamentária (Anexo X), Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas.  

 
6.   DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

 
Em Anexo 

7.   CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

Em Anexo 

8.    VALOR MÁXIMO ADMITIDO 

O valor total máximo estimado da contratação é de R$ 4.549.970,00 (quatro 

milhões quinhentos e quarenta e nove novecentos e setenta reais) de acordo 

com a Planilha Orçamentária Referencial constante neste PROJETO BÁSICO, 

a ser desembolsado durante o ano de 2019 e subsequentes, a princípio, em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros da SEHAB. 

1. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

No município de Camaçari. 



6 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
GERÊNCIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

               
                     

Rua Alecrim, Nº 06 - Centro, Camaçari – BA – (71) 3454 – 2003 / 2028 CEP:42.800-00  
gerenteanaaraujosocialsehab@gmail.com http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

10 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.1 Não serão admitidas como PROPONENTES pessoas jurídicas isoladas ou 

reunidas em CONSÓRCIO. 

10.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)  Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;  

b)  Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissoluções ou liquidações;  

c)  Reunidos sob forma de consórcio;  

d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão 

da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;  

e)  Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 

f) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, 

como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, ou controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9º da Lei 

8.666/93; 

g) Que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, 

embora ainda vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações 

assumidas com esta Prefeitura; 

h) Mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

i) Autor do projeto Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

j) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

11 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

11.1 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital.  

11.2 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da 

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

11.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances; 

11.4. Ao retirar o edital no Portal de Compras de Camaçari, a licitante deve ter 

fornecido todos os dados para cadastro corretamente. Será de exclusiva 

responsabilidade da licitante as informações incorretas que frustrem uma 

comunicação eficiente. 
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12. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

Os locais e realização dos serviços 

serão identificados em diferentes raios 

de atuação, podendo estar dispostos 

em qualquer localidade urbana nos 

três distritos existentes no município de 

Camaçari – BA. 

O Município de Camaçari está situado 

ao norte da Capital baiana sendo 

criado em 30 de novembro de 1938, 

originado do Município denominado 

Montenegro (ex-Abrantes), está 

localizado na Região Metropolitana de 

Salvador - BA, sendo um dos seus 

municípios mais populosos. Segundo 

IBGE (2016); Camaçari possui uma 

estimative de 292.074 habitantes, cerca de 7% de toda a população estimada da Região 

Metropolitana de Salvador (3.984.583 habitantes), sendo o segundo município mais 

populoso desta região. Com uma extensão territorial de 78.417 Hectares, possui cerca de 

89.118 domicílios – 3,27 habitantes por domicílio. 

Sua área de abrangência compõe-se de três distritos, conforme determinado pelo Plano 

Diretor Municipal, lei nº 866/2008, de 11 de janeiro de 2008, publicado no diário oficial nº 

272, de 13 a 19 de setembro de 2008, cap. II – Zoneamento e apresentada no mapa 01. As 

localidades eleitas para a execução das atividades prevista neste termo de referência estão 

sucintamente apresentadas a seguir: 

 

 

Mapa 01 – Localização dos distritos no Município 
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12.1 DISTRITO SEDE 

O distrito sede de Camaçari possui uma 

extensão territorial de 35.800 hectares, e 

segundo o IBGE, em 2010 possuía 165.114 

habitantes, e cerca de 50.000 Domicílios 

Particulares Permanentes. Se a isso for 

acrescido a projeção de crescimento 

populacional estimada pelo IBGE no 

município de Camaçari para o ano de 2017 

(aprox. 20%), estes valores sobem para 

198.137 Habitantes, e 60.497 Domicílios. 

Aproximadamente 3,27 Habitantes por 

domicílio. Nele está localizado boa parte oo 

Polo Industrial, principal fator atrativo de 

migração populacional ao longo de sua 

implantação. 

Limita-se ao leste com o Rio Joannes e ao Oeste, com o Rio Jacuípe. Ao Norte, limita-se 

com o município de Dias D’ávila e a sul com o Rio Capivara Grande, sua área urbana 

contém a maioria dos domicílios a serem contemplados e está apresentada no Mapa 02. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. Prefeitura Municipal de Camaçari 

Mapa 02 – Localização do distrito Sede 
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Fonte: Elaboração própria. Prefeitura Municipal de Camaçari 

 

12.2 DISTRITO DE ABRANTES 

Com uma extensão territorial de 13.338 

hectares, possuía em 2010, 48.104 habitantes, 

e cerca de 14.596 Domicílios Particulares 

Permanentes (IBGE 2010) Se a isso for 

acrescido a projeção de crescimento 

populacional estimada no município de 

Camaçari para o ano de 2017 (aprox. 20%), 

estes valores sobem para 57.725 Habitantes, e 

17.515 Domicílios. (3,29 habitantes por 

domicílio). 

Limitado ao Sul pelo rio Joannes e ao Norte 

pelo rio Jacuípe, e cortado pea Estrada do 

Coco, (BA 099) algumas de suas localidades 

são Busca Vida, Jauá, Interlagos, Arembepe e Vale da landirana na orla e no interior 

continental as principais localidades são Cachoeirinha, Catu de Abrantes, Boa União, 

Malícia, Areias e Coqueiros de Arembepe. Liga-se a sede atraves da Estrada da 

Cascalheira, BA 531, limitando a mesma pelo rio Capivara Grande. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 03 – Localização do distrito de Abrantes 
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Mapa 04 – Localização do distrito de Monte Gordo 

 

Fonte: Elaboração própria. Prefeitura Municipal de Camaçari 

13.3 DISTRITO DE MONTE GORDO 

Ultimo distrito de Camaçari, Monte 

gordo conta com uma extensão 

territorial de 29.278 hectares, o segundo 

distrito em tamanho possuía em 2010, 

29.573 habitantes, e cerca de 8.997 

Domicílios Particulares Permanentes 

(IBGE 2010) Se a isso for acrescido a 

projeção de crescimento populacional 

estimada no município de Camaçari 

para o ano de 2017 (aprox. 20%), estes 

valores sobem para 35.488 Habitantes, 

e 10.796 Domicílios. (3,29 habitantes 

por domicílio). 

Limitado ao Sul pelo rio Jacuípe e ao 

Norte pelo rio Pojuca, e também cortado 

pea Estrada do Coco, (BA 099) algumas de suas localidades são Barra de Jacuípe, 

Genipabu, Guarajuba e Itacimirim na orla. No interior continental as principais localidades 

são Boa esperança, Coqueiros de Monte Gordo, São Bento, Povoado de Monte Gordo e 

Barra de Pojuca. Liga-se a sede através da Estrada da Cetrel - BA 530, limitando a mesma 

pelo rio Jacuípe. 
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14.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1 Fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, através dos relatórios 

fornecidos por ela;  

14.2 Paralisar ou suspender a qualquer momento a execução do contrato, caso haja 

qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados;  

14.3 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o 

cumprimento das formalidades legais;  

14.4 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA;   

14.5 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo 

com as especificações trazidas neste projeto básico. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a. Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes neste 

projeto básico; 

b. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c. Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste 

Termo de Referência; 

d. Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a 

execução dos serviços, tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, 

desmobilização, inclusive despesas e indiretas, bem como todos os demais encargos 

previstos em lei; 
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e. A Contratada deverá manter à disposição da Sehab 1(um) veículo para as visitas e 

atividades externa; 

f. A contratada deverá manter à disposição da contratante 01 (um) veículo durante todo 

período contratual, conforme especificações a seguir: deverá ter fabricação e modelo 

2017/2019 ou superior, ar condicionado, 4 portas e capacidade para 5 ocupantes. 

 

16. ESCOPO DAS ATIVIDADES 

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as:  

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

 Especificações do Edital;  

  Ordem de Serviço e seus Anexos.  

b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas 

internacionais cabíveis.  

c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de 

gerenciamento da Proponente, assessorando-se tecnicamente com os 

técnicos da CONTRATANTE.  

d) Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços 

específicos desta licitação em atendimento às programações do Planejamento 

Operacional da CONTRATANTE.  

e) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre 

acesso aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso.  

f) O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir 

da entrega de cada Ordem de Serviço.  
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g) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com 

uma equipe de apoio no escritório central da empresa.  

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços 

similares para dar o suporte aos técnicos alocados no escritório de campo 

(local da obra). 

 

17. SERVIÇOS CONTRATADO 

 
ITEM  

ESPECIFICAÇÃO 

 
QTD. 

 
U.F. 

 
PER 

UND. 
PER. 

 
1 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
GEORREFERENCIADO.  

250.000 
 

M² 
 
1 

 
ANO 

 
2 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DOS LIMITES 
CONFRONTANTES E DIMENSÕES DE CADA 
LOTE.  

600.000 
 

M² 
 
1 

 
ANO 

 
3 

DEMARCAÇÃO DE LOTES. 
 

2.000 
 

UN 
 
1 

 
ANO 

 
 
4 

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 01 
TOPOGRÁFO, 02 AJUDANTES, 01 MOTORISTA, 
01 VEÍCULO, 01 ESTAÇÃO TOTAL, 01 NÍVEL 
ÓPTICO, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE 
CONSUMO  

264 
 

DIA 
 
1 

 
ANO 

 
5 

CADASTRO SOCIAL DAS HABITAÇÕES 
 

2.000 
 

UN 
 
1 

 
ANO 

 
 

6 

PROCESSAMENTO E LABORAÇÃO DOS 
DESENHOS DOS LEVANTAMENTOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MEDIÇÃO POR M² 
DA ÁREA CONTEMPLADA) 

 
 

850.000 

 
 

M² 

 
 
1 

 
 

ANO 
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7 

ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DAS 
ÁREAS E LOTES  

2.000 
 

UN 
 
1 

 
ANO 

8 ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE MINUTA DE 
ESCRITURA  2.000 UN 1 ANO 

9 TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO  12 MÊS 1 ANO 

18 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

18 1 Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado 

18.1.A - Levantamento Planialtimétrico Cadastral: Essencial para todos os tipos de 

projetos civis, adequando a construção às condições naturais do terreno. 

18.1.B – Os serviços consistem na medição de áreas urbanas ou rurais, apresentando 

todos os detalhes importantes existentes no terreno, tais como perímetro das divisas, 

e demais interferências: benfeitorias, muros, marcos, cercas, etc.; Construções e 

Equipamentos de infra-estrutura urbana: sistema viário, rede elétrica, rede de 

drenagem, etc.; e Recurso naturais: vegetação, corpos d’água, rios, lagos, açudes, 

arroios, etc. 

18.2 – Georreferenciamento: 

Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (pertencentes ao sistema 

no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem 

georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. Os pontos de controle são 

locais que oferecem uma feição física perfeitamente identificável, tais como 

intersecções de estradas, ruas, rios, entre outros. A obtenção das coordenadas dos 

pontos de controle pode ser realizada em campo (a partir de levantamentos 

topográficos, Levantamento Geodésico com GPS – Sistema de Posicionamento 

Global, ou ainda por meio de mesas digitalizadoras, ou outras imagens ou mapas 

georreferenciados. 

18.3 Levantamento planimétrico dos limites confrontantes e dimensões de cada lote: 
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18.3.1 A Levantamento Planimétrico: 

Levantamento de dados de natureza científica, que tem como objetivo a 

representação gráfica posicional e quantitativa, sem considerar o relevo dos 

elementos naturais ou artificiais existentes num terreno, urbano ou rural, tais como: 

benfeitorias, muros, marcos, cercas, etc.; Construções e Equipamentos de infra-

estrutura urbana: sistema viário, rede elétrica, rede de drenagem, etc.; e Recurso 

naturais: vegetação, corpos d’água, rios, lagos, açudes, arroios, etc. 

Este estudo tem aplicação nos seguintes itens: 

 Demarcação do terreno ou obra de engenharia; 

 Conferência das medidas lineares e de superfície do terreno (área-m²-há-km²); 

 Inserção, demarcação e cálculo de área do traçado viário sobre o terreno, conforme 

DM (demonstrativo municipal); 

 Processo de Usucapião; 

 Retificação das medidas do terreno junto ao Registro de Imóveis e ou Prefeitura;  

 Divisão de terras; 

 Desmembramento ou unificação; 

 Laudo de cobertura vegetal; e 

Regularização Fundiária 

18.4 – Demarcação de Lotes: 

Compreende os serviços topográficos de delimitação de lotes, com fornecimento e 

cravação de piquetes de madeira ou concreto, conforme coordenadas de projeto. 
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18.5 – Equipe de Topografia: 

Será composta por: 

Composta de 1 Topógrafo, 02 auxiliares, 01 motorista, 01 veículo, Estação Total, Nível 

Ótico e acessórios, que ficarão à disposição da contratante para realização de 

trabalhos de conferências, atualizações, adequações e compatibilização dos trabalhos 

novos e anteriores. 

18.6 Cadastro Social das Habitações: 

Constitui a produção ou atualização do cadastro social das famílias que compõem o 

“Projeto Papel Passado”, com preenchimento de Ficha Cadastral padrão da SEHAB – 

Secretaria de Habitação, em modelo a ser disponibilizado no pela contratante, para 

reprodução de cópias às despesas da contratada. As fichas cadastrais produzidas 

deverão ser entregues impressas em papel, formato A4, e em meio digital (DVD), 

onde deverão estar em formato “doc” ou “docx”. 

18.7 Processamento e elaboração de dos desenhos dos levantamentos, conforme 

especificações técnicas, (medição por m² da área contemplada: 

Consiste na apresentação de produto final do processamento dos trabalhos de 

campos, com elaboração de plantas topográficas, utilizando-se Sofwares 

Específicos, Relatório Técnico, Memorial Descritivo, Material Fotográfico e ART’s e/ou 

RRT’s. 

Os serviços serão executados de acordo com a Norma: 

 ABNT NBR 15.777 (Convenções Topográficas para Cartas e Plantas). 

18.8 Elaboração de Memorial Descritivo conforme Especificações Técnicas 

Consiste na descrição das áreas definidas para escrituração e, deverão apresentar: 
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 Memoriais Descritivos e croquis a serem entregues impressos em papel, 

formato A4, e em meio digital (DVD), onde deverão estar em formato “doc” 

ou “docx” e dwg, respectivamente; e 

 Deverá ainda, ser entregue planta geral impressa e em meio digital, em 

formato “dwg”, contendo o lançamento de todos os lotes levantados, para 

fins de planta índice de todos os memoriais descritos dos lotes 

georreferenciados elaborados. 

18.9 Elaboração e Impressão de Minuta de Escritura para Averbação 

Consiste na análise, elaboração e impressão das minutas de escrituras necessárias 

para a regularização de cada lote, conforme orientação da contratante. 

18.10 Transporte/Manutenção de Escritório 

18.10.1 Transporte  

O transporte terá a finalidade de deslocar a equipe para a execução das atividades 

propostas, conforme previsto no cronograma físico-financeiro e planilha de custo 

correspondente.  

A contratada deverá manter à disposição da fiscalização 01 (um) veículo durante todo 

período contratual, conforme especificações a seguir: deverá ter fabricação e modelo 

2018/2019 ou superior, ar condicionado, 4 portas e capacidade para 5 ocupantes.  

18.10.2 Manutenção de Escritório 

Os custos de manutenção de escritório serão medidos de forma fixa todos os meses, 

conforme itens de planilha e cronograma físico financeiro elaborado pela CONTRATADA e 

apresentado na licitação.  

Na descrição da atividade manutenção de escritório contempla as despesas referentes aos 

custos de material de consumo de escritório, equipamentos (computador, impressora, 

Datashow, máquina fotográfica), telefonia, internet, energia elétrica, fornecimento de água, 
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diarista de serviços gerais para limpeza, além de profissional de manutenção de 

equipamentos (que fará a manutenção semestralmente). 

 

19 – EQUIPE DE TÉCNICA: 

Será composta por: 

 01 Engenheiro Civil ou Agrimensor – Coordenador Geral 

 01 Engenheiro Civil ou Agrimensor – Coordenador de Topografia 

 02 topografo 

 04 ajudantes; 

 02 motoristas; 

 02 assistente social; 

 01 técnico social; 

 01 Desenhista; 

 01 Auxiliar Administrativo; 
 

19.1 - Nos preços unitários dos trabalhos de campo, deverão ser incluídos: 

19.1.A - Deslocamento médio diário de até 100 km, somadas idas e volta da sede da 

Empresa; 

19.1.B Jornada de trabalho de 08hs. Incluindo o deslocamento e respeitando o limite 

de 40hs semanais; 

19.1.C Os salários considerados na planilha de composição de preços apresentados; 

19.1.D Os valores dos equipamentos e veículo adotado na planilha de composição de 

preços; 

19.1.E Despesas fiscais; e 

19.1.F ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica. 
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20 – OBSERVAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS: 

a) Os serviços de Levantamento Topográfico devem atender ao conteúdo da 

Norma NBR 13.133:1994 Versão Corrigida 1996 – Execução de 

Levantamento Topográfico – Procedimentos. ABNT.   

b) Os dados obtidos sob a forma de cadernetas de campo e desenhos em 

escala, a serem indicados pela fiscalização da contratante, bem como os 

laudos cadastrais subsidiarão a elaboração de projetos executivos a serem 

implantados.   

c) Deverão ser observados, independentemente da procedência ou hierarquia, 

as leis, códigos, posturas, portarias e regulamentos pertinentes à matéria, 

mesmo que não citados explicita ou implicitamente e, ainda também, as 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.   

d) A alteração dos quantitativos estabelecidos na Ordem de Serviços por parte 

da Contratada deverá ser previamente discutida e acordada entre as partes, 

sob pena de não serem pagos os valores que extrapolarem a previsão 

inicial. 

 

21– EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, da região da sede da Licitante.  

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 

instituição, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para 

entrega da proposta, pelo menos 01 (um) Coordenador-Geral (engenheiro civil 
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ou de agrimensura com experiência comprovada através de atestados técnicos 

com suas respectivas CAT’s ); 01 (um) Coordenador de Topografia 

(engenheiro civil ou de agrimensura com experiência comprovada através de 

atestados técnicos com suas respectivas CAT’s ) devidamente reconhecido 

pela entidade profissional competente, para atuar com responsável técnico de 

suas respectivas áreas, numa das formas a seguir:  

 b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 

permanente;  

b.2) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  

b.3 Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data 

de abertura das propostas, com firma reconhecida das partes;  

c) Apresentação de atestado de capacidade:  

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional:  

Pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões 

de Acervo Técnico - CAT, suficientes para comprovar a aptidão do licitante 

para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação contendo no mínimo: 

Serviço: Levantamento planialtimétrico georreferenciado em comunidades de 

baixa renda. – Área total, maior ou igual à: 125.000,00 m²;   

Serviço: Levantamento planimétrico dos limites, confrontantes e dimensões de 

cada lote. – Área total, maior ou igual à: 300.000,00 m²; 

 Serviço: Demarcação de Lotes – Quantidade total, maior ou igual à 1.000 

unidades; 
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Serviço: Equipe de Topografia composta de 01 topografo, 02 ajudantes, 01 

motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível Óptico, acessórios e material 

de consumo– Quantidade total, maior ou igual à 132 diárias; 

Serviço: Cadastro Social das Habitações em comunidades de baixa renda – 

Quantidade total, maior ou igual à 1.000 unidades; 

Serviço: Processamento e Elaboração dos desenhos dos Levantamentos – 

Quantidade total, maior ou igual à 425.000m²; 

Serviço: Elaboração de memorial descritivo de áreas e lotes – Quantidade 

total, maior ou igual à 1.000 unidades; 

Serviço: Desenvolvimento de Projetos de Regularização Fundiária para fins de 

Interesse Social ou moradia social, caracterizado por ocupações irregulares, 

em áreas carentes – Quantidade total, maior ou igual à 2.000 unidades; 

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional:  

Pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para 

atuar como coordenador geral e responsável(is) técnico(s), e pelo menos 01 

(um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como 

coordenador de topografia e responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade 

profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo 

Técnico – CAT. 

c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as 

seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, 

telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o 

documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período 

da contratação;   
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c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o 

Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos do 

documento a respectiva CAT esteja em nome do profissional indicado;   

c.2.3) Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo 

empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos 

por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 

 c.2.4) Suficientes para comprovar a aptidão do licitante para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação contendo 

no mínimo: 

1. Levantamento planialtimétrico, georreferenciado em comunidades de 

baixa renda;  

2. Levantamento planimétrico dos limites, confrontantes e dimensões de 

cada lote;  

3. Demarcação de Lotes;  

4. Equipe de Topografia composta de 01 topografo, 02 ajudantes, 01 

motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível Óptico, acessórios e 

material de consumo.  

5. Cadastro Social das Habitações em comunidades de baixa renda;  

6. Processamento e Elaboração dos desenhos dos Levantamentos;  

7. Elaboração de memorial descritivo de áreas e lotes 

8. Desenvolvimento de Projetos de Regularização Fundiária para fins de 

Interesse Social ou moradia social, caracterizado por ocupações 

irregulares, em áreas carentes. 
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d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que 

dispõem de equipe técnica e de instalações, adequados à execução rápida e eficiente 

dos serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de 

cada um, acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com 

data posterior à publicação do edital. 

e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos 

profissionais apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, 

providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular 

execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução 

do serviço no prazo estabelecido pela Contratante. 

 

22 – QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA    

a. TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 A LICITANTE deverá indicar as instalações, equipamentos e pessoal técnico 

adequado e disponível para realização do objeto da licitação. 

 Os profissionais de nível superior deverão apresentar os respectivos currículos 

devidamente assinados, comprovando o cumprimento das exigências deste 

TERMO DE REFERÊNCIA, cópia autenticada do diploma de graduação 

universitária, declaração de cada um autorizando a sua indicação firmada com data 

posterior à publicação do EDITAL, as provas de regularidade de situação perante 

os respectivos conselhos. 

 Na relação dos técnicos de nível superior componentes da EQUIPE TÉCNICA, 

responsável pela execução dos trabalhos deverá constar a declaração, de que 

assume o compromisso de ficar diretamente ligado aos serviços, objeto do certame 

e responsabilizando-se pelas informações do currículo. 
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 A comprovação de Capacitação dos Técnicos de nível superior, indicados para 

cada função se dará através de apresentação de currículos. 

 Os técnicos relacionados na equipe técnica de uma LICITANTE não poderão 

integrar, em nenhuma hipótese, equipe técnica de outra LICITANTE sob pena de 

desclassificação de ambas. 

 Os profissionais relacionados prestarão serviços de acordo com as atribuições 

constantes na adoção de todas e quaisquer providências que venham a ser 

necessárias para o desenvolvimento dos projetos e dos serviços rigorosamente 

dentro do prazo e cronograma contratados e definidos em cada Ordem de Serviço 

emitida. 

b. COORDENAÇÃO DO CONTRATO 

A comprovação da capacitação e experiência do Coordenador, seguirá os critérios 

estabelecidos neste EDITAL, se dará através das CAT’s – Certidões de Acervo 

Técnico do profissional indicado. O técnico e a empresa se responsabilizarão pelas 

informações prestadas e a SEHAB reserva-se o direito de efetuar diligências para 

averiguar a veracidade do informado, em caso de dúvida. 

Somente será aceito para COORDENAÇÃO DO CONTRATO, profissional 

pertencente ao quadro permanente da empresa como responsável técnico, 

comprovado através da Carteira Profissional e Certidão de Registro e Quitação da 

Pessoa Jurídica – CRQPJ. Este profissional deverá responder pela Empresa 

contratada nos assuntos técnicos e administrativos, bem como participar das 

reuniões. 

A Coordenação dos trabalhos pela empresa compreenderá, além da organização 

interna das tarefas para as quais será contratada, a atuação como facilitadora dos 

trabalhos e intermediadora entre a SEHAB e os demais órgãos, instituições e 

prestadores de serviços envolvidos. 



26 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
GERÊNCIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

               
                     

Rua Alecrim, Nº 06 - Centro, Camaçari – BA – (71) 3454 – 2003 / 2028 CEP:42.800-00  
gerenteanaaraujosocialsehab@gmail.com http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

A forma como a empresa se organizará para desempenhar a coordenação 

internamente deverá ser descrita na Proposta Técnica. A atividade de 

Coordenação, no que diz respeito à atuação externa da LICITANTE compreenderá, 

minimamente, a execução das seguintes tarefas principais: 

 Apoiar a SEHAB na coordenação gerencial e técnica das atividades de 

elaboração dos projetos solicitados; 

 Aportar tecnologia em gestão e acompanhamento de cronograma físico-financeiro 

dos Projetos; 

 Estabelecer relacionamento permanente com a SEHAB para a atualização quanto 

ao andamento e condução dos projetos, apontando, quando for o caso, 

necessidades de ajustes e intervenções diretas junto às prestadoras de serviços; 

 Elaborar o planejamento, planilha de custos, diligenciamento, acompanhamento e 

controle da execução dos projetos solicitados; 

 Compilar e sugerir tratamento técnico das informações; 
 
 Elaborar Relatórios Mensais de Andamento; 
 
 Elaborar Relatórios Finais; e 
 

 Elaborar Relatório de Compatibilização dos Projetos nas diversas disciplinas 

incluindo superposição de desenhos técnicos objetivando demonstrar a coerência 

entre os elementos de projeto. 

c. Todos os profissionais indicados pela LICITANTE deverão participar 

obrigatoriamente dos serviços objeto da LICITAÇÃO. Eventual substituição dos 

mesmos, em especial os que compõem a EQUIPE CHAVE, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior quando solicitadas pela Contratada só 

poderão ser feitas em casos excepcionais, por outros profissionais de currículos 

equivalentes devendo ser apresentada a mesma documentação exigida nas 
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fases de habilitação e proposta técnica, mediante justificativa e solicitação prévia 

à SEHAB, que poderá aceitar ou não a sua substituição. 

d. Durante a execução dos serviços, a SEHAB poderá, a seu critério exclusivo, 

determinar a substituição de profissionais, conforme as demandas e 

necessidades observadas pela Fiscalização, quando da execução do 

correspondente Contrato. 

e. Considera-se integrante do quadro da empresa, para efeito do disposto no art. 

30 §1º, I, da Lei nº 8.666/93, além dos profissionais que tenham vínculo 

empregatício ou societário com a LICITANTE, aqueles que sejam a ela 

vinculados mediante contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo 

com a legislação civil. 

f.      A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 

atestado(s) técnico(s) apresentado(s) será feita mediante cópia autenticada: 

 Carteira de trabalho /CTPS, no case de funcionário do Quadro Permanente; 

 Contrato Social, Estatuto Social ou ato Constitutivo, no caso de sócio; 

 Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 

abertura das propostas, com firma das partes reconhecida em cartório. 

g. A LICITANTE deverá emitir Declaração formal, assinada pelo responsável 

técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 

responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o 

Município de Camaçari. 

 

 



28 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
GERÊNCIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

               
                     

Rua Alecrim, Nº 06 - Centro, Camaçari – BA – (71) 3454 – 2003 / 2028 CEP:42.800-00  
gerenteanaaraujosocialsehab@gmail.com http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

 

23 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização dos serviços será da Secretaria de Municipal de Habitação, através do seu 

corpo técnico devidamente nomeado para essa finalidade. 

 

24 – DISPOSIÇÕES GERAIS   

a) A proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de Orçamento; 

Cronograma Físico / Financeiro; Composição dos Preços Unitários; Composição 

do BDI e Composição dos Encargos Sociais.  

b) A Planilha de Orçamento, juntamente com o Cronograma Físico / Financeiro, 

Composição dos Preços Unitários, Composição do BDI, e Composição de 

Encargos Sociais deverão ser apresentados impressos e no programa Excel em 

arquivo eletrônico gravado em CD-R.  

c) Os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) 

casas decimais.  

d) Os serviços com descrições iguais, dentro do mesmo lote, deverão apresentar 

preços iguais.  

e) A composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá 

ser elaborada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 

do Tribunal de Contas da União, considerando o tipo de obra como 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, com arredondamento de 02 

(duas) casas decimais. A composição deverá seguir também a determinação da 

Lei Federal n.º 13.161 de 31 de agosto de 2015.  

f) Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com 
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salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação serviço em horas 

extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários 

e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de qualquer 

natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de 

equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança 

responsável, organização de CIPA e todos os demais requisitos legais de 

segurança e medicina do trabalho administração, impostos, taxas, emolumentos e 

quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 

cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com 

fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem 

realizados.   

g) As Composição dos Preços Unitários deverão ser apresentadas conforme 

modelo constante do Anexo XI, para todos os itens de serviços da Planilhas de 

Orçamento, sem exceção.   

  g.1) Não poderá haver divergências entre os valores constantes em ambos 

os documentos.  

  g.2) Serão analisadas as composições da licitante que apresentar a 

proposta mais vantajosa e assim sucessivamente, caso esta seja desclassificada. 

h) Os produtos listados neste Termo de Referencia são relativos aos serviços a 

serem desenvolvidos pela CONTRATADA, para a realização do Projeto de 

Melhoria Habitacional no Município de Camaçari, e deverão ser objeto 

de subcontratação, nos termos definidos em Lei. 

25 – ANEXOS 

Anexo – I Projeto Básico; 

Anexo – II Composição do BDI; 
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Anexo – III Composição dos encargos sociais 

Anexo  - IV Cronograma Físico Financeiro 

Anexo – V Planilha Orçamentária; 

Anexo – VI Composição de Preços Unitários. 

Anexo – VII Detalhamento do serviço. 

 

 

Nilton Almeida 
Coordenador de Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


