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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

I. OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços da 
revisão e atualização da Carta Geotécnica, contemplando a sede urbana e a 
zona de expansão urbana de Campo Grande – MS, com recursos provenientes 
do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA. 

 

II. JUSTIFICATIVA  
 

Os impactos ambientais oriundos das atividades de urbanização sem 
planejamento adequado geram consequências que podem afetar a saúde, o 
bem-estar e a segurança da população. O conhecimento das características e 
peculiaridades das dinâmicas e processos do ambiente físico/natural, sob a 
perspectiva geológico-geotécnica, é essencial para o bom planejamento e 
gestão dos territórios. 

Neste sentido, a Carta Geotécnica é considerada um importante 
instrumento de planejamento territorial para o Poder Público Municipal, nas 
diretrizes de uso e ocupação do solo urbano, na tomada de decisões e no 
fornecimento de subsídios para a elaboração de planos, programas, projetos e 
ações.  

A legislação que subsidia este instrumento é a Lei n. 12.608, de 10 de 
abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(PNPDEC), dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SINPDEC) e sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(CONPDEC), e ainda, autoriza a criação do Sistema de Informações e 
Monitoramento de Desastres. 

A Carta Geotécnica do município de Campo Grande - MS foi elaborada 
no ano de 1991, em escala 1:20.000, limitada ao perímetro urbano da época. Os 
trabalhos foram coordenados pela Secretaria Municipal de Planejamento, por 
intermédio da Unidade de Planejamento Urbano (PLANURB), com apoio técnico 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), tendo 
ainda, estabelecido Convênio de Cooperação Técnica com vários órgãos e 
instituições da esfera municipal, estadual e federal. 

A necessidade de revisão e atualização da Carta Geotécnica para que 
seja um efetivo instrumento de planejamento territorial e contenha arcabouço 
completo de dados e informações é plenamente justificável, tendo em vista que 
a Carta Geotécnica vigente, publicada em 1991, considerou um perímetro 
urbano que sofreu várias alterações, bem como não contemplava a zona de 
expansão urbana.  
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De acordo Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a 
organização administrativa do Poder Executivo do município de Campo Grande, 
em seus incisos III e V, do art. 33, cabe a Agência Municipal de Meio Ambiente 
e Planejamento Urbano (PLANURB), a atribuição quanto a “análise e a avaliação 
da situação físico-territorial e socioeconômica setorial e a elaboração, a 
coordenação e o acompanhamento da implementação dos planos físicos, 
projetos e programas de natureza urbanísticas” e a “formulação das diretrizes 
para o ordenamento do uso e ocupação do solo e a proposição de programas e 
projetos ambientais e urbanísticos para apreciação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Urbanização – CMDU e do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – CMMA”. 

Considerando o Decreto n. 13.252, de 22 de agosto de 2017, que aprova 
o regimento interno da PLANURB, em seu art. 35, inciso I, atribui a Divisão de 
Meio Ambiente (DIMA) a função de “promover a elaboração, atualização ou 
revisão dos instrumentos de políticas ambientais com transversalidade às 
políticas setoriais de interface da Diretoria de Planejamento Ambiental, e suas 
articulações com segmentos afins”. 

Sendo assim, para a revisão e atualização da Carta Geotécnica faz-se 
necessária a composição de uma equipe multidisciplinar, da qual esta autarquia 
não dispõe em seu quadro técnico de profissionais com toda formação 
necessária e essenciais ao processo, o que justifica a viabilidade de contratação 
de empresa para execução do objeto, conforme requisito estabelecido na Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993, cabendo à PLANURB, a supervisão e o 
acompanhamento de todo o escopo. 

 

III. OBJETIVO 

 

Revisar e atualizar a Carta Geotécnica de 1991 para obter um instrumento 
de planejamento atual destinado a tomada de decisões e parametrizar diretrizes 
para cada unidade homogênea, contemplando a sede urbana e zona de 
expansão urbana de Campo Grande – MS. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A revisão e atualização da Carta Geotécnica na sede urbana e zona de 
expansão urbana de Campo Grande – MS visa: 

a) prevenir possíveis problemas no uso e ocupação do solo; 

b) ajustar a Carta Geotécnica aos limites do perímetro urbano da sede, 
de acordo com a legislação vigente, considerando a zona de expansão 
urbana de Campo Grande – MS; 

c) realizar investigações geotécnicas de campo; 
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d) diagnosticar, inventariar, interpretar, organizar e gerar as informações 
nas diferentes escalas do ambiente SIG (Sistema de Informação 
Geográfica), os produtos definidos neste termo; 

e) integrar dados e informações do meio físico; 

f) analisar as susceptibilidades e elaborar a carta síntese; 

g) elaborar o material cartográfico e gráfico na sua versão final; 

h) apresentar a Carta Geotécnica do Município de Campo Grande, 
devidamente revisada e atualizada, contemplando a sede urbana e a 
zona de expansão urbana. 

 

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 

A área de abrangência corresponde a todo o perímetro urbano do 
município, que compreende atualmente à 35.903,53 hectares, devendo 
considerar ainda, a zona de expansão urbana de Campo Grande - MS (espaço 
onde as atividades rurais e urbanas se misturam, sem os limites físicos e sociais 
claramente definidos e com baixa densidade de ocupação), previstas como 
áreas passíveis de mudança de uso e ocupação a médio e longo prazo, como 
indústrias e serviços, e que por isso, devem constar nas unidades, nas diretrizes 
e recomendações da Carta, com os estudos em escala 1:10.000.  

 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Campo Grande - MS. 

 

VI. ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO E ETAPAS A SEREM 

DESENVOLVIDAS: 
 

A empresa contratada deverá realizar as seguintes atividades, de acordo 
com as etapas e prazos descritos a seguir (tabela 1), no período de 8 (oito) 
meses, a partir da assinatura da ordem de serviço: 
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PRODUTOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
PRAZO (MÊS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Produto 1 – Diagnóstico e 
constituição de banco de 
dados 

Assinatura da ordem de serviço e Seminário/workshop sobre a importância da 
Carta Geotécnica no planejamento das cidades brasileiras 

                

Diagnóstico preliminar da Carta Geotécnica vigente e levantamento de 
informações do meio físico existentes (furos de sondagens; poços tubulares; 
Legislações vigentes; Sistema de Informações Geográficas - SIG; Sistema 
Municipal de Geoprocessamento - SIMGEO; Zoneamento Ecológico-Econômico - 
ZEE; Plano Diretor de Campo Grande - PD; Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação 
do Solo - LOUOS; Informações Geológicas; Licenciamento Ambiental; entre 
outros instrumentos de planejamento urbano e ambiental);  

  

              

Produto 2 – Interpretação 
dos dados e geração de 
produtos cartográficos  

Carta Temática de Litologia, em escala 1:10.000, em shapefile;                 

Carta Temática representando  Formas de Relevo na escala 1:10.000, em 
shapefile; 

  
              

Carta Temática de classes de Solos na escala 1:10.000, em shapefile; classes de 
Solos na escala 1:10.000, em shapefile;  

  
              

Carta Temática de Isodeclividade na escala 1:10.000, em shapefile;                 

Mapa de Potenciometria do nível freático na escala 1:10.000, em shapefile;                  

Mapa de Vulnerabilidade de aquíferos na escala 1:10.000, em shapefile;                 

Relatório Técnico sobre Índice de corrosividade das águas subterrâneas;                 

Produto 3 – Versão 
Preliminar da Carta 
Geotécnica 

Versão preliminar da Carta de Susceptibilidade da zona de expansão urbana de 
Campo Grande de acordo com o que foi definido pelo ZEE, na escala 1:25.000, 
em shapefile; 

  
              

Versão preliminar da Carta Geotécnica, na escala 1:10.000, em shapefile;                 

Apresentação dos produtos em Reunião do Conselho Municipal de Meio ambiente 
– CMMA e no Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização – CMDU; 

  
              

Produto 4 – Versão final 
da Carta Geotécnica e 
suas recomendações e 
medidas estruturais e não 
estruturais 

Inserção e validação das contribuições oriundas do CMMA e do CMDU;                 

Carta Síntese, resumo executivo e respectivos relatórios em sua versão final;                 

Criar Web mapa dos produtos, em sua versão final;                 

Capacitação da equipe técnica da contratante.                 
Tabela 1 – Descrição dos produtos, atividades e prazos estabelecidos.
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VII. PRODUTOS 
 

Os Produtos 1, 2, 3 e 4 deverão ser apresentados da seguinte forma: 

1. Diagnóstico preliminar da Carta Geotécnica vigente e constituição de 
Banco de Dados; 

2. Relatório do Seminário/Workshop sobre a importância da Carta 

Geotécnica no planejamento das cidades brasileiras; 
 

3. Geração de produtos cartográficos, contendo: 

a) Carta Temática de Litologia, em escala 1:10.000, em shapefile; 

b) Carta Temática representando Formas de Relevo na escala 

1:10.000, em shapefile; 

c) Carta Temática de classes de Solos na escala 1:10.000.00, em 

shapefile; 

d) Carta Temática de Isodeclividade na escala 1:10.000, em 

shapefile; 

e) Mapa de Potenciometria do nível freático na escala 1:10.000, 

em shapefile; 

f) Mapa de Vulnerabilidade de aquíferos na escala 1:10.000, em 

shapefile; 

g) Relatório Técnico sobre Índice de corrosividade das águas 

subterrâneas. 

4. Versão Preliminar da Carta de Susceptibilidade da zona de expansão 

urbana de Campo Grande - MS, de acordo com o definido pelo 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Município de Campo Grande – 

ZEE, publicado no Diogrande n. 5.379, de 17 de outubro de 2018, por 

meio da Portaria PLANURB n. 1/2018, de 16 de outubro de 2018, na 

escala 1:25.000, em shapefile; 

5. Versão preliminar da Carta Geotécnica, na escala 1:10.000, em 

shapefile; 

6. Relatórios das apresentações dos produtos no Conselho Municipal de 

Meio Ambiente – CMMA e Conselho Municipal de Desenvolvimento e 

Urbanização – CMDU; 

7. Relatório de capacitação da equipe técnica da contratante. 

A organização, realização e custeio do Seminário/Workshop sobre a 
importância da Carta Geotécnica no planejamento das cidades brasileiras, o qual 
se refere o item 2, do título VII – Produtos deste TR, será de responsabilidade 
da contratada, prevendo um público estimado de até 100 (cem) pessoas, e 
duração média de 2 (duas) horas, visando a publicização e sensibilização sobre 
a importância conceitual deste instrumento.  
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Com base nos resultados das atividades, a empresa contratada deverá 
apresentar ao órgão contratante a Versão Final da Carta Geotécnica do 
município de Campo Grande, com os mapas temáticos e respectivos relatórios 
de ações, em formato impresso e digital. 

A Contratada deverá apresentar os Produtos 1, 2, 3 e 4 que serão 
analisados e validados pelo Grupo de Trabalho, considerando:  

PRODUTO 1 – diagnóstico – contendo o banco de dados devidamente 
formatado; 

PRODUTO 2 – na entrega das cartas temáticas – mapas e relatórios 
conforme descrito na Tabela 1 e no item VII deste termo; 

PRODUTO 3 – na entrega do relatório das apresentações junto ao 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) – realizada após a entrega da Versão 
Preliminar do Produto; 

PRODUTO 4 – na entrega do relatório de capacitação da equipe técnica 
da contratante – realizado após a entrega da Versão Final do Produto. 

 

VIII. MATERIAL TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE 
 

1. Carta Geotécnica de Campo Grande – MS, elaborada em 1991; 

2. Aerofotogrametria do ano de 2008 e 2013, na escala 1:10.000, em 
shapefile, com altimetria e hidrografia; 

3. Eixo de logradouros atualizados até o ano de 2016, extensão 
shapefile; 

4. Imagem de satélite do ano 2016, fusão 15m de resolução, Sensor 
LANDSAT; 

5. Dados sobre licenciamento ambiental e urbanístico e/ou 
monitoramento ambiental municipal; 

6. Plano Diretor de Campo Grande – MS; 

7. Lei de Ordenamento de Uso e da Ocupação do Solo Urbano de Campo 
Grande - MS; 

8. Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Município de Campo 
Grande – MS; 

9. Plano Diretor de Drenagem Urbana de Campo Grande – MS; 

10. Histórico de captação de águas subterrâneas de poços tubulares em 
operação pela Águas Guariroba S.A;  
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11. Sistema Municipal de Indicadores Georreferenciados para o 
Planejamento e a Gestão de Campo Grande – MS – SISGRAN; 

12. Sistema Municipal de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande – MS – SIMGEO; 

13. A Legislação pertinente em vigor, nas esferas: Federal, Estadual e 
Municipal. 

A empresa contratada quando necessitar de informações 
complementares que constem do acervo da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande – PMCG, para o desenvolvimento dos serviços, deverá solicitá-las 
oficialmente para a equipe técnica da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB), com no prazo mínimo de 10 (dez) dias de 
antecedência. 

 

IX. REQUISITOS QUANTO A EMPRESA E EQUIPE TÉCNICA 

NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Para a consecução do objeto deste Termo, a contratada deverá 
apresentar uma equipe multidisciplinar, comprovadamente qualificada, 
prevendo, obrigatoriamente, a composição mínima dos seguintes profissionais, 
observando a possibilidade da contratada subcontratar profissionais e/ou 
empresas para realização do referido objeto:  

a) 1 (um) Coordenador Geral – Responsável Técnico: profissional de 
nível superior com formação em Geologia, com comprovada 
experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos em coordenação de equipes 
interdisciplinares, na elaboração de estudos e trabalhos desta 
natureza. Titulação de Doutorado; 

b) 1 (um) subcoordenador: profissional de nível superior com formação 
em Geologia, com comprovada experiência de, no mínimo, 10 (dez) 
anos na elaboração de estudos e trabalhos na área. Titulação de 
Mestrado; 

c) 1 (um) profissional de nível superior com formação em Geologia, com 
especialização em Geologia e Geotecnia, com comprovada 
experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos na elaboração de estudos 
na área; 

d) 1 (um) profissional de nível superior com formação em Geologia, 
Geografia ou Agronomia, Especialista em Geomorfologia, com 
comprovada experiência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na elaboração 
de trabalhos na área; 

e) 1 (um) profissional de nível superior com formação em Geologia, com 
especialização em Hidrogeologia, com comprovada experiência de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos na elaboração de trabalhos na área; 
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f) 1 (um) Profissional de nível superior com formação em Geologia ou 
Agronomia, Especialista em Solo, com comprovada experiência de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos na elaboração de trabalhos na área; 

g) 1 (um) Especialista em Geoprocessamento, com comprovada 
experiência na elaboração de trabalhos na área; 

h) 1 (um) Analista de Desenvolvimento de Web mapa, com comprovada 
experiência na elaboração de trabalhos na área; 

i) 1 (um) Analista de Projetos, com comprovada experiência de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos na elaboração de trabalhos na área; 

j) 3 (três) estagiários, alunos de graduação, cursando a faculdade de 
Geologia, Geografia ou Engenharia Ambiental. 

De acordo com o art. 27, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
“a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: I – habilitação jurídica; II – qualificação técnica; III – 
qualificação econômico-financeira; IV – regularidade fiscal e trabalhista; V - 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal”.   

Com relação a qualificação técnica, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
em julgados sobre matérias semelhantes, decidiu na mesma linha de raciocínio 
expedida, conforme se depreende a seguir: 

“Concluo, assim, que as exigências objetivaram contratar 
empresa e profissionais com capacidade técnica suficiente 
para garantir uma obra de qualidade. Além disso, o edital 
exigiu ART ou RRT de profissionais que participarão da 
obra, e não que esses já pertencessem aos quadros da 
empresa por ocasião da licitação. Logo, não se configurou 
restrição à participação no certame e não se onerou em 
demasia os interessados em dela tomar parte. (Acordão n. 
534/2016, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes). ” 

Visto que o objeto deste TR possui uma maior complexidade técnica, faz-
se necessária a contratação de empresa/profissionais que detenham 
efetivamente aptidão para desenvolvimento de produtos desta natureza, 
justificando assim, os parâmetros necessários à qualificação mínima da equipe 
técnica para que o produto, objeto deste certame, seja efetivo no planejamento 
territorial. 

Todos os documentos comprobatórios de experiência profissional da 
empresa deverão ser apresentados e comprovados por meio de certificado ou 
documentos equivalentes (original ou cópia devidamente autenticada), 
fornecidos por entidades de direito público ou privado, emitidos em nome dos 
respectivos técnicos/profissionais. 

O contratado e os profissionais que subscreverem os estudos previstos 
no Termo de Referência serão responsáveis pelas informações apresentadas, 
sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
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Os serviços executados pela contratada, bem como as instalações e 
deslocamentos da equipe/técnicos envolvidos, serão de responsabilidade da 
mesma. As reuniões e apresentações com o Grupo de Trabalho e com CMMA e 
CMDU poderão ser realizadas na sede da PLANURB.  

 

X. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

Será adotado o tipo “Técnica e Preço”, em conformidade com a Lei n. 
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e suas alterações; e demais especificações e 
exigências previstas na legislação vigente, bem como será considerado todo o 
conteúdo do presente Termo de Referência como critério de classificação das 
propostas. 

Poderão participar deste Certame quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta; 

b) atendam aos requisitos e exigências constantes deste TR; 

Não poderão participar deste Certame: 

a) empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo 
Município de Campo Grande/MS; 

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, nas esferas Federal, Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

c) empresa que esteja em recuperação judicial e extrajudicial, bem como 
em processo de falência, dissolução ou liquidação; 

d) direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual 
constituída por servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, Inciso III, da Lei 
Federal Nº 8.666/93; 

e) empresa que possua entre seus sócios, proprietários ou 
assemelhados servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao 
órgão promotor da licitação, bem como a empresa da qual tal servidor 
seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

1. Da Proposta Técnica 

A Proposta Técnica deverá ser redigida com clareza e de modo a oferecer 
fácil compreensão, apresentada preferencialmente em papel timbrado da 
empresa proponente, impressa em 1 (uma) via elaborada sem emendas, rasuras 
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ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na 
última pelo representante legal da empresa proponente. 

As empresas candidatas à execução destes serviços devem fornecer 
planos de trabalho detalhando sua metodologia e sua abordagem específica 
para a revisão e atualização da Carta Geotécnica, demonstrando a experiência 
de sua equipe na realização dos serviços objeto deste TR (projetos de 
características semelhantes e projetos de características coincidentes). As 
propostas devem detalhar a metodologia de abordagem para o tema 
apresentado neste Termo, incluindo a descrição da equipe técnica envolvida, os 
equipamentos, a estrutura e carga horária prevista.  

Para efeito de pontuação deste TR serão considerados como serviços de 
características semelhantes/da mesma área ao objeto do certame:  

a) Planos Diretores; 

b) Bases cartográficas existentes, sistematizadas ou não em formatos 
digitais e/ou analógicos; 

c) estudos temáticos e projetos de desenvolvimento territorial, ambiental, 
político e administrativos; 

d) processos de Licenciamento Ambiental em áreas de interesse da 
Contratada. 

Serão considerados serviços de características coincidentes/da 
mesma natureza ao objeto do certame:  

a) elaboração e/ou revisão de Cartas Geotécnicas; 

b) execução de serviços e sistematização de levantamentos geológicos, 
geomorfológicos e geotécnicos. 

Se houver necessidade, é possível aos interessados propor nova carga 
horária para compor a prestação de serviços, desde que se cumpram os prazos 
e etapas aqui previstas. 

Serão exigidas as seguintes documentações: 

 

1.1 Experiência Específica da Empresa 

Para comprovação de experiência específica da Empresa, deverão ser 
apresentados: 

a) Certidão de Registro e Regularidade da licitante junto ao Conselho 
competente, em plena validade, com jurisdição sobre o domicílio da 
sede da licitante; 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica e/ou certidões de desempenho, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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explicitando a realização anterior de serviços similares ao do objeto do 
presente termo, em volume, quantidade e valores. 

No caso de atestados/certidões emitidos por empresa da iniciativa 
privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas 
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da 
empresa proponente ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou 
jurídica que seja sócio; 

c) declaração da licitante de que possuirá equipe técnica, conforme 
descrito neste TR, no Título IX – Requisitos quanto a empresa e equipe 
técnica necessária para a execução do objeto. O modelo de 
declaração supracitado está disponível no Anexo I deste TR. 

 

PONTUAÇÃO: 

A experiência específica da empresa participante deste certame terá 
pontuação máxima de 30 Pontos. 

 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 
PONTUAÇÃO PARA 
CADA ATESTADO 

OU CERTIDÃO 

LIMITE DE 
ATESTADOS OU 

CERTIDÕES  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 
TOTAL 

Execução de Projetos de 
características semelhantes ao 
objeto do certame 

3,0 Pontos 
4 Atestados/ 

Certidões 
12 Pontos 

Execução de Projetos de 
características coincidentes ao 
objeto do certame 

6,0 Pontos 
3 Atestados/ 

Certidões 
18 Pontos 

Tabela 2 – Experiência específica da Empresa 

A licitante não poderá zerar a pontuação na Tabela 2, sob pena de 
desclassificação. 

 

1.2 Experiência Específica do Coordenador Geral – Responsável 
Técnico  

Para comprovação de experiência específica do Coordenador Geral – 
Responsável Técnico, deverão ser apresentados: 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica e/ou certidões de desempenho, 
como Responsável Técnico – Coordenador Geral, expedidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, explicitando a realização 
anterior de serviços semelhantes ou coincidentes ao do objeto deste 
TR, em quantidade e valores; 
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b) comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente de 
colaboradores, responsável técnico capacitado para a execução do 
objeto com formação em nível superior na área de Geologia, 
devidamente registrado(s) no respectivo Conselho Federal ou 
Regional da Categoria Profissional. 

No caso de empregado, deverá apresentar cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em que conste a 
licitante como contratante, sendo necessária as folhas de identificação 
(foto/assinatura e qualificação civil); 

No caso de profissional autônomo ou a ele equiparado, cópia do 
Contrato de Prestação de Serviços que mantém com a licitante ou 
documento equivalente aceito pelo respectivo Conselho Federal ou 
Regional da Categoria Profissional, com prazo de vigência válido; 

No caso de ser sócio proprietário da empresa, através da 
apresentação do contrato social ou outro documento legal, 
devidamente registrado na Junta Comercial; 

c) Registro ou Inscrição do Responsável Técnico junto ao Conselho 
Federal ou Regional da Categoria profissional a que estiver vinculado; 

d) Diploma de Graduação ou comprovante de conclusão de curso, e de 
Doutorado, equivalente ao descrito no item IX., do presente TR. 

 

PONTUAÇÃO:  

A experiência do Coordenador Geral – Responsável Técnico terá 
pontuação máxima de 30 Pontos. 

 

EXPERIÊNCIA DO 
COORDENADOR GERAL -  
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

PONTUAÇÃO PARA 
CADA ATESTADO 

OU CERTIDÃO 

LIMITE DE 
ATESTADOS OU 

CERTIDÕES  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 
TOTAL 

Execução de Projetos de 
características semelhantes 
ao objeto do certame 

3,0 Pontos 
4 Atestados/ 

Certidões 
12 Pontos 

Execução de Projetos de 
características coincidentes ao 
objeto do certame 

6,0 Pontos 
3 Atestados/ 

Certidões 
18 Pontos 

Tabela 3 – Experiência específica do Coordenador Geral 

A licitante não poderá zerar a pontuação na Tabela 3, quanto a 
apresentação de atestados/certidões referentes a execução de projetos de 
característica coincidentes ao objeto de certame, sob pena de desclassificação. 
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1.3 Experiência Específica da Equipe Técnica 

Para comprovação de experiência específica para cada profissional da 
equipe técnica constante no item IX do presente TR, deverão ser apresentados: 

a) Atestado/Declaração Funcional e/ou certidões que comprovem a 
experiência na execução de projetos semelhantes ou coincidentes ao 
do objeto do presente TR; 

b) Diploma de Graduação ou comprovante de conclusão de curso, de 
Mestrado e/ou Doutorado, equivalente ao descrito no item IX., do 
presente TR, exceto coordenador e estagiários; 

c) currículo detalhado contendo a descrição dos projetos elaborados, 
serviços executados e indicação dos números de contratos e ordens 
de serviços correspondentes; 

Todos os profissionais deverão apresentar Carta Compromisso de 
concordância de inclusão de seu nome na proposta, junto às respectivas fichas 
curriculares. 

A modificação na equipe técnica que irá executar os trabalhos somente 
será permitida quando o profissional substituto possuir qualificação igual ou 
superior ao substituído, após prévia consulta e validação da Contratante. 

 

PONTUAÇÃO:  

A experiência da Equipe Técnica terá pontuação máxima de 20 Pontos. 
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EXPERIÊNCIA 
PONTUAÇÃO PARA 
CADA ATESTADO 

OU CERTIDÃO 

LIMITE DE 
ATESTADO 

OU 
CERTIDÕES 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 
TOTAL 

PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA (excluído o Coordenador Geral – Responsável 
Técnico com pontuação exclusiva prevista no subitem 1.2, do presente TR) 

Certificados, atestados/declaração 
funcional de participação de equipe 
técnica, não sendo computadas as 
atividades de coordenação, em 
trabalhos com características 
semelhantes a desta natureza  

1,0 Pontos 
3 Atestados/ 

Certidões 
3 Pontos 

Certificados, atestados/declaração 
funcional de participação de equipe 
técnica, não sendo computadas as 
atividades de coordenação, em 
trabalhos com características 
coincidentes a desta natureza  

3,0 Pontos 
2 Atestados/ 

Certidões 
6 Pontos 

Certificados, atestados/declaração 
funcional de elaboração de artigos e 
estudos publicados, correlatos ao 
objeto deste Termo de Referência  

2,0 Ponto 
2 Atestados/ 

Certidões 
4 Pontos 

COMPROVAÇÃO DE TÍTULO 

Diploma e/ou declaração de 
conclusão de curso de 
especialização na área de sua 
graduação (Pós Graduação) 

1,0 Pontos 
3 Atestados/ 

Certidões 
3 Pontos 

Diploma e/ou declaração de 
conclusão, de pós-graduação em 
nível de Mestrado 

1,0 Pontos 
2 Atestados/ 

Certidões 
2 Pontos 

Diploma e/ou declaração de 
conclusão, de pós-graduação em 
nível de Doutorado 

2,0 Pontos 
1 Atestados/ 

Certidões 
2 Pontos 

Tabela 4 – Experiência específica da Equipe Técnica 

A licitante não poderá zerar a pontuação na Tabela 4, quanto aos itens da 
apresentação de atestados/certidões referentes a execução de projetos de 
característica semelhantes e da elaboração de artigos e estudos publicados, 
bem como nos itens de comprovação de títulos de Especialização e de Mestrado, 
sob pena de desclassificação. 

 

1.4 Proposta de Trabalho (conhecimento e metodologia) 

A proposta de trabalho deverá ser apresentada em forma de texto claro e 
objetivo, contendo no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas, onde 
dissertem sobre o conhecimento do assunto e da Legislação pertinente ao 
conteúdo deste TR, bem como apresentação dos benefícios decorrentes da 
elaboração do objeto deste. Deverá ainda, apresentar todos os dados 
específicos sobre o objeto deste Termo e sobre desenvolvimento regional e 
gestão territorial, discorrendo sobre as características do município, abordando 
aspectos relevantes, conflitos, problemas, pontos críticos e possíveis soluções.   
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A proposta de trabalho deverá conter a metodologia de abordagem para 
revisão e atualização da Carta Geotécnica, apresentando: 

a) especificação da equipe técnica responsável para elaboração ou 
revisão da Carta Geotécnica, acompanhada da planilha de 
permanência desta equipe; 

b) detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realização das 
atividades constantes deste Termo, acompanhada de quadro de 
planejamento das etapas e atividades, contendo: identificação das 
atividades a serem executadas; as tarefas correspondentes a cada 
atividade; os responsáveis e envolvidos na execução das referidas 
tarefas; descrição dos equipamentos que serão utilizados e; 
cronograma de execução; 

c) proposta de estratégias para a interação e envolvimento da contratada 
com a equipe técnica do Grupo Técnico, responsável pelo 
acompanhamento dos serviços objeto deste TR. 

 

PONTUAÇÃO:  

A pontuação será realizada por meio de análise do texto apresentado, 
considerando os seguintes conceitos, onde terá pontuação máxima de 20 
Pontos. 

 

CONCEITO PONTUAÇÃO 

Apresentar as características da área objeto deste TR, com 
descrição das propostas para interação com a equipe técnica 
do Grupo Técnico, acrescentando aspectos considerados 
relevantes, criativos ou inovadores. 

1,00 até 4,00 Pontos 

Descrever as particularidades que poderão influenciar nas 
soluções de projeto, considerando as condições locais e de 
ordem legais/institucionais. Indicar as dificuldades técnicas que 
poderão surgir ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. 

1,00 até 4,00 Pontos 

Demonstrar conhecimento sobre a natureza das ações por 
meio de referências bibliográficas e legislativas atualizadas 
pertinentes e relacionados com o tema objeto deste, 
descrevendo experiência comprovada em projetos de 
características semelhantes ou coincidentes ao objeto deste 
Termo de Referência. 

1,00 até 4,00 Pontos 

Apresentar o enfoque técnico e a metodologia a ser utilizada 
para a realização da atividade, acompanhada de quadro de 
planejamento e calendário de atividades, identificando as 
ações a serem desenvolvidas, os responsáveis, os materiais e 
equipamentos.  

1,00 até 4,00 Pontos 

Demonstrar o método em que a equipe de profissionais da 
proponente aplicará a execução do objeto do presente TR, e 
como atingirá cada objetivo geral, específico e metas. 

1,00 até 4,00 Pontos 

Tabela 5 – Proposta de Trabalho 
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A licitante não poderá zerar a pontuação em nenhum dos itens que 
compõem a Tabela 5, sob pena de desclassificação. 

A PLANURB, em conjunto com a Diretoria-Geral de Compras e Licitações 
(DICOM), responsáveis pelo julgamento das Propostas Técnicas tem autonomia 
para dirimir e sanar quaisquer dúvidas ou questões levantadas durante a 
apuração do certame. 

A PLANURB, em conjunto com a Diretoria-Geral de Compras e Licitações 
(DICOM), se reserva no direito de aferir as informações prestadas nos atestados 
e certificados, e realizar diligências, para comprovação da veracidade das 
declarações apresentadas, bem como dirimir e sanar quaisquer dúvidas ou 
questões levantadas durante a apuração do certame. 

A licitante que obtiver o número de pontos inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) da pontuação máxima prevista neste TR, será automaticamente 
DESCLASSIFICADA e terá, devolvida, fechada, a sua proposta de preços.  

Realizada a classificação das Propostas Técnicas das licitantes 
habilitadas, deverá ser solicitado aos participantes da licitação se desejam 
manifestar intenção de recurso. Após o transcurso do prazo, ou tenha havido 
desistência expressa, ou depois do julgamento dos recursos eventualmente 
interpostos, deverá ser considerada a Proposta de Preço das Licitantes 
habilitadas. 

 

2. Da Proposta de Preços 

A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado da 
empresa, contendo obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) preço unitário e total por item e/ou lote, em moeda corrente nacional, 
cotados com apenas duas casas decimais, expressos em algarismos, 
não devendo conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas; 

b) fazer menção ao número da Concorrência e do processo licitatório; 

c) ser datada e assinada na última folha e rubricadas nas demais, pelo 
representante legal da empresa; 

d) conter na última folha o número do CNPJ da empresa; 

e) indicar o prazo de início da elaboração dos serviços, não superior a 05 
(cinco) dias contados da assinatura do contrato ou nota de empenho; 

f) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior 
a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma. No caso 
do prazo de validade ser omitido na proposta, o(a) presidente 
considerará o prazo acima mencionado; 

g) conter a descrição resumida do serviço; 
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h) indicação do nome do banco, número da agência, número da conta 
corrente, para fins de recebimento dos pagamentos; 

i) indicar nome da empresa, razão social ou denominação social, 
endereço completo e número de telefone atualizado; 

j) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, materiais, tributos 
de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o objeto da presente licitação; 

A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuração. 

Será desclassificada a proposta que seja elaborada em desacordo com 
os termos deste TR, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, 
que consignarem preços superiores aos estimados pela Administração ou 
manifestamente inexequíveis, e/ou que contenham mais de 02 (duas) casas 
decimais depois da vírgula, em seus valores unitários e totais. 

 

PONTUAÇÃO:  

Será atribuída nota 100 à Proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, 
atribuindo-se às demais propostas notas inversamente proporcionais à que 
receber nota máxima, de acordo com a seguinte fórmula: 

NPP = 100 x (MP/P1), onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

MP = Menor Preço entre as Propostas 

P1 = Valor da Proposta de Preços em exame 

Realizada a classificação das propostas de preços das licitantes 
habilitadas, será questionado aos participantes da licitação se desejam 
manifestar intenção de recurso. Após o transcurso do prazo sem interposição 
recursa, passará ao julgamento do certame licitatório. 

 

3. Da Pontuação Final 

As Notas da Proposta Técnica (NPT) terão peso 7 (sete) e a Nota da 
Proposta de Preços (NPP) terão peso 3 (três), sendo vencedora a licitante que 
obtiver a maior nota média ponderada, de acordo com a seguinte fórmula, que 
será aplicada para cada item do lote, conforme abaixo: 
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NMP (1) = (7 x NPT + 3 x NPP) 

                               10 

Onde: 

NMP = Nota Média Ponderada 

NPT = Nota Proposta Técnica 

NPP = Nota Proposta de Preço 

O estabelecimento de pesos diferenciados (70% para nota técnica e 30% 
para nota de preço), no âmbito deste certame, se dá ao fato que o objeto deste 
TR constituem prestação de serviços técnicos especializados, dotados de 
complexidades que justifiquem, pela natureza do objeto, o estabelecimento de 
pesos diferentes, visando uma melhor técnica frente a um menor preço. 

 

XI. DA CONTRATADA 

 

A contratada e/ou profissionais por ela indicados serão responsáveis por:  

a) atender rigorosamente as especificações constantes neste TR na 
prestação do serviço; 

b) manter inalterados os preços e condições propostas; 

c) todas as despesas com remuneração, encargos sociais, materiais de 
trabalho, deslocamento, hospedagem e alimentação da equipe técnica 
são responsabilidade da contratada; 

d) Reportar oficialmente aos gestores da PLANURB, as possíveis 
ocorrências e necessidades verificadas ao longo das etapas previstas 
neste TR, para que medidas sejam adotadas a tempo, permitindo 
assim a superação de dificuldades e o fornecimento das informações 
solicitadas;  

e) Realizar reuniões com o Grupo Técnico, visando ao acompanhamento 
das atividades desenvolvidas; 

f) Atingir os resultados esperados e o cumprimento da Revisão da Carta 
Geotécnica do Município de Campo Grande – MS, com todas as 
etapas devidamente aprovadas pelo Grupo Técnico; 

g) A modificação na equipe técnica que irá executar os trabalhos 
somente será permitida quando o profissional substituto possuir 
qualificação igual ou superior ao substituído, após prévia consulta e 
validação da Contratante.  
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XII. DA CONTRATANTE 

 

À Contratante cabe: 

a) o gerenciamento do contrato; 

b) efetuar o pagamento conforme o indicado no presente TR; 

c) fornecer as informações pertencentes ao acervo da PMCG, quando 
solicitadas pela contratada; 

d) manter desde o início até o final da execução do contrato, equipe de 
fiscalização ou profissionais habilitados, com experiência técnica 
necessária ao acompanhamento e controle do objeto contratado; 

e) formação de Grupo Técnico multidisciplinar para acompanhamento e 
aprovação dos serviços executados, em todas as etapas; 

f) a contratante, representada pelo Grupo Técnico, se reserva ao direito 
de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados fora das 
especificações constantes neste TR. 

g) A contratante reserva o direito de solicitar a qualquer momento, 
certidões negativas de tributos e impostos municipais, estaduais e 
federais. Quando a proponente for Instituição, Fundação, Associação 
ou Cooperativa sem fins lucrativos deverão ser apresentados 
documentos pertinentes de isenção, assim como empresas 
integrantes de regime diferenciado de tributação (Simples Estadual, 
Federal, entre outros). 

 

XIII. DAS SANÇÕES 

 

Pelo atraso injustificado na prestação de serviço, a contratada fica sujeita 
às penalidades previstas, conforme a seguir: 

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa de 0,5% (meio por cento), sobre o 
valor da parcela, cujo período a obrigação deveria ser prestada, por 
dia de atraso; 

b) atraso superior a 11 (onze) dias, multa de 1,0% (um por cento) sobre 
o valor da parcela, cujo período a obrigação deveria ser prestada, por 
dia de atraso; 

c) pela inexecução total ou parcial do contrato, a PLANURB poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada multa de 10% (dez por 
cento), sobre os serviços prestados. 
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O valor da multa aplicada, deverá ser retido do valor a ser adimplido pela 
prestação de serviços ora contratado, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, após 
a respectiva notificação. 

 

XIV. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

A rescisão contratual poderá ser formalizada, conforme a seguir: 

a) determinada por ato unilateral e expresso da Contratante; 

b) amigável, por acordo entre as partes; 

c) por inexecução total ou parcial do contrato, o que ensejará a sua 
rescisão por qualquer das partes. 

 

XV. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 
 

Os produtos deverão ser escritos em língua portuguesa, observando as 
normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
vigentes a época de sua elaboração, com exceção dos mapas, cartas, relatórios 
e gráficos em que poderão ser utilizados outros formatos. Serão impressos em 
qualidade Laserprint ou similar. 

A versão final da Carta Geotécnica do município de Campo Grande – MS 
deverá ser fornecida em formato digital e impresso, entregue na Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), localizada na 
Rua Hélio Castro Maia, n. 279 – Jardim Paulista, observadas as seguintes 
formatações: 

Impressa: em 3 (três) vias originais, encadernadas em espiral, em formatação: 

a) Programa: Word 6.0 ou superior  

b) Fonte: ARIAL;  

c) Título principal: ARIAL 14, caixa alta, negrito;  

d) Subtítulo: ARIAL 12, caixa alta e baixa, negrito;  

e) Texto: ARIAL 12, justificado;  

f) Páginas numeradas;  

g) Espaçamento 1,5 entre linhas e um espaço entre parágrafos;  

h) Numeração dos itens: algarismos arábicos, negrito, separados por 
ponto (ex.: 1., 1.1., etc.);  
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i) Papel tamanho A4;  

j) Margens da página: superior = 3cm, inferior = 2cm, esquerda = 3cm, 
direita = 2cm, cabeçalho e rodapé = 1,6cm;  

k) Sem recuo para indicar parágrafo, começando no início da margem 
esquerda.  

Digital: em 3 (três) vias, formatado e gravado no editor de texto Word for 
Windows 6.0 ou superior da Microsoft, salvo em mídia digital Pen Card. ou 
Similar. 

Todo o material cartográfico deverá ser entregue, também, em 5 (cinco) 
vias originais, na escala e formatos apropriados para apresentação das 
informações, definidos pelo Grupo Técnico.  

Todas as informações Georreferenciadas deverão ser entregues em meio 
digital com formato(s) definido(s) pelo Grupo Técnico. Da mesma forma será 
definida a formatação mais apropriada para inserção das imagens e banco de 
dados associados ao Sistema de Informação Geográfica (SIG) utilizado pela 
PMCG.  

Deverão ser fornecidas informações detalhadas, em papel e meio digital 
de todos os dados/informações: descrição geral dos arquivos produzidos, 
procedimentos adotados para a digitalização dos dados cartográficos, escala, 
data e fonte desses dados, tipo (mapa em papel, imagens de satélite etc.), data 
da digitalização dos dados cartográficos, problemas existentes nos dados, 
projeção cartográfica utilizada e todos os parâmetros necessários para sua 
interpretação.  

 

XVI. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PRAZOS E FORMA DE 

PAGAMENTO 
 

Os recursos para pagamento da execução dos serviços objetos deste TR, 
correspondem ao valor provisionado de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil 
reais), provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FNMA, 
operacionalizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR), por meio do Programa de Trabalho: 224.18.542.16.4039, Fonte 
de Recurso – 41, Elemento de Despesa: 33903999 – (outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), seguindo a discriminação descrita no quadro a 
seguir, e será disponibilizado da seguinte forma: 

a) 1º Parcela de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), após 15 
(quinze) dias da entrega e comprovação da execução dos serviços 
referentes ao Produto 1; 

b) 2° Parcela de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), após 15 
(quinze) dias da entrega e comprovação da execução dos serviços 
referentes ao Produto 2; 
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c) 3º Parcela de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), após 15 
(quinze) dias da entrega e comprovação da execução dos serviços 
referentes ao Produto 3; 

d) 4º Parcela de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), após 15 
(quinze) dias da entrega e comprovação da execução dos serviços 
referentes ao produto 4. 

 

PRODUTOS PRAZO VALOR 

 
PRODUTO 1 – diagnóstico – contendo o banco de 
dados devidamente formatado 
 

2 (dois) 
meses 

 
R$ 66.000,00 

PRODUTO 2 – na entrega das cartas temáticas – 
mapas e relatórios conforme descrito na Tabela 1 
e no item VII deste termo 

4 (quatro) 
meses 

R$ 99.000,00 

PRODUTO 3 – na entrega do relatório das 
apresentações junto ao Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (CMMA) e ao Conselho Municipal 
de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) – 
realizada após a entrega da Versão Preliminar do 
Produto 

6 (seis) 
meses 

R$ 99.000,00 

PRODUTO 4 – na entrega do relatório de 
capacitação da equipe técnica da contratante – 
realizado após a entrega da Versão Final do 
Produto 

8 (oito) 
meses 

R$ 66.000,00 

Tabela 6 – Produtos, prazos e pagamentos 

 

O prazo de execução dos trabalhos será de 8 (oito) meses, a contar da 
data de assinatura do contrato. 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária em conta 
corrente da contratada, após a apresentação dos documentos necessários e 
comprovadas a regularidade fiscal da contratada. 

A contratação e execução dos serviços objeto deste TR, deverá ser 
iniciada em 2018, aonde os serviços serão executados parcialmente, e o 
restante, será concluído no ano de 2019, uma vez que o seu remanescente já 
se encontra devidamente provisionado para o exercício financeiro vindouro. 

 

XVII. DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Todos os dados e informações recebidos dos participantes, para fins do 
atendimento deste certame, deverão ser mantidos em sigilo e serão utilizados 
exclusivamente para a execução deste TR.  
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Todos os direitos de propriedade intelectual oriundos da execução deste 
TR são de propriedade da PMCG.  

Todo o conteúdo decorrente deste TR, não poderá ser divulgado a 
quaisquer terceiros sem a autorização prévia e expressa da Contratante. 

 

XVIII. PROPRIEDADE DOS MATERIAIS E DIVULGAÇÃO 

 

Todo e qualquer material produzido como resultado da presente 
contratação, em qualquer formato, será de propriedade exclusiva da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – PMCG, podendo ser 
disponibilizado para o público em geral, a seu critério.  

Todos os materiais a serem entregues relativos aos serviços executados, 
incluindo os relatórios e outros trabalhos solicitados por este Termo de 
Referência, em formato escrito, gráfico, visual, eletrônico ou em outros formatos 
deverão conter as logomarcas da PMCG, da PLANURB e da SEMADUR.  

 

Campo Grande – MS, 27 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Mariana Massud C. de Souza Arruda  
Chefe de Divisão de Meio Ambiente 

PLANURB | PMCG 
 

Aurimar da Costa Lima Filho 
Diretor de Planejamento Ambiental – em exercício 

PLANURB | PMCG 
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ANEXO I 

 

Modelo de Declaração 

Indicação de Equipe Técnica 

 

À 

Comissão de Licitação 

[Completar com endereço] 

 

Ref. Edital n. 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços da revisão e 

atualização da Carta Geotécnica do município de Campo Grande/MS. 

 

Prezados, 

 

A [Licitante – nome – sede – CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado 

[nome, profissão, domicilio, CPF e RG], em atendimento ao disposto no EDITAL, 

declaro que possuirá equipe técnica para execução do objeto, contendo no 

mínimo: 

 

Equipe Técnica 

Descrição Quantidade Mínima 

Coordenador Geral – Responsável Técnico: profissional de nível 
superior com formação em Geologia, com comprovada experiência de, 
no mínimo, 10 (dez) anos em coordenação de equipes 
interdisciplinares, na elaboração de estudos e trabalhos desta natureza. 
Titulação de Doutorado. 

1 (um) profissional 

Subcoordenador: profissional de nível superior com formação em 
Geologia, com comprovada experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos 
na elaboração de estudos e trabalhos na área. Titulação de Mestrado. 

1 (um) profissional 

Profissional de nível superior com formação em Geologia, com 
especialização em Geologia e Geotecnia, com comprovada experiência 
de, no mínimo, 10 (dez) anos na elaboração de estudos na área. 

1 (um) profissional 

Profissional de nível superior com formação em Geologia, Geografia ou 
Agronomia, Especialista em Geomorfologia, com comprovada 
experiência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na elaboração de trabalhos 
na área. 

1 (um) profissional 
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Profissional de nível superior com formação em Geologia, com 
especialização em Hidrogeologia, com comprovada experiência de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos na elaboração de trabalhos na área. 

1 (um) profissional 

Profissional de nível superior com formação em Geologia ou Agronomia, 
Especialista em Solo, com comprovada experiência de, no mínimo, 5 
(cinco) anos na elaboração de trabalhos na área. 

1 (um) profissional 

Especialista em Geoprocessamento, com comprovada experiência na 
elaboração de trabalhos na área. 

1 (um) profissional 

Analista de Desenvolvimento de Web mapa, com comprovada 
experiência na elaboração de trabalhos na área. 

1 (um) profissional 

Analista de Projetos, com comprovada experiência de, no mínimo, 5 
(cinco) anos na elaboração de trabalhos na área. 

1 (um) profissional 

estagiários, alunos de graduação, cursando a faculdade de Geologia, 
Geografia ou Engenharia Ambiental. 

3 (três) Estagiários 

 

 

Campo Grande/MS,  

 

 

 

__________________________________________ 

[nome assinatura do representante legal] 

[nome da empresa, CNPJ] 

 


