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EDITAL  DE LICITAÇÃO 

 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA - ME e  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP) 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 
 

DATA DE ABERTURA: 21/09/2022        HORÁRIO: 9h 30min 
 

LOCAL: Sala de Reuniões do Instituto de Planejamento, sito na Rua Venâncio Aires, n° 2.035, 8º 
andar, Centro, (Prédio da CACISM) – Santa Maria/RS. 

 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Planejamento – Autarquia do Município de 
Santa Maria/RS, por meio da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 
03/2022, de 10/05/2022, torna público para conhecimento dos interessados  que na data, horário e 
local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preços – Menor Preço 
por Item -  sendo regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, bem como, 
subsidiariamente, as normas federais pertinentes ao assunto, no que couber, em especial, a Lei 
Municipal nº 5.245/2009, a Lei Complementar n° 123/2006 com suas posteriores alterações trazidas 
pela Lei Complementar n° 147/2014. 

  O Edital encontra-se disponível para download no site http://iplan.santamaria.rs.gov.br, opção 
Editais. Maiores informações pelo fone (55) 3219-0104, no horário das 08 horas às 13 horas ou 
ainda pelo e-mail: iplansmadm@gmail.com. 

1- DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa- menor preço por 

item - para a aquisição dos ITENS 01 E 02 para atender as necessidades do Instituto de 

Planejamento de Santa Maria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos:  

ITEM QUANT. OBJETO 

01 01 
VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO OU REMOTAMENTE PILOTADO DO 

TIPO DRONE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II – A) 

02 01 
SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II – B) 

  

1.2. A licitação será realizada em itens, conforme Termos de Referência, constante no ANEXO II e 

III deste Edital, facultando-se ao licitante a participação no item de seu interesse, devendo 

oferecer proposta para o mesmo. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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 2- DOS ANEXOS 

 ANEXO I  -  Minuta de Contrato 

 ANEXO II - Termo de Referência: Item 1 - Drone (ANEXO II-A)  e  Item 2 - Software (ANEXO II-
B). 

 ANEXO III - Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP. 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração de cumprimento do Art. 27, V, Lei n° 8.666/93 e inciso  XXXIII 
do Art. 7º da Constituição Federal (que não emprega menor) 

 ANEXO V -  Modelo de Termo de Desistência de Faculdade Recursal 

 ANEXO VI  - Modelo de Proposta  

 ANEXO VII - Estimativa de Preço. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que possuam cadastro de fornecedor (Certificado de Registro 

Cadastral - CRC) atualizado junto à Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria – RS, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas 

e que satisfaçam as condições deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

3.2. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA – ME 

e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

3.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, para assegurar o estabelecido na Lei 

Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o Estatuto da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar à Comissão de Licitação, no ato 

da sessão de abertura do procedimento licitatório ou no credenciamento, Declaração de 

enquadramento como ME e EPP, devidamente assinada pelo seu representante contábil ou 

representante legal, conforme Modelo - Anexo IV. 

3.2.1. A declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de 

abertura dos Envelopes, sob pena de não ser aceita. 

3.2.2. Qualquer outro modelo de declaração deverá conter todas as informações constantes do 

Modelo - Anexo IV, sob pena de não ser aceita. 

3.2.3. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste Edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

3.2.4. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a Microempresa e a Empresa de 

Pequeno Porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma 

restrição. 

http://www.iplansm.net.br/
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3.2.5. O prazo de que trata o item 3.2.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.2.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito 

à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 

3.3.1. Que não detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital, conforme 

disposto nos respectivos atos constitutivos. 

3.3.2. Em processo de dissolução, liquidação, falência, concordata, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, fusão, cisão ou incorporação. 

3.3.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Santa Maria suspenso, 

durante o prazo de suspensão aplicado. 

3.3.4. Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

3.3.5. Que estejam reunidos em consórcio ou sejam controlados, coligados ou subsidiários entre 

si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, estejam participando 

concomitantemente no processo licitatório. 

3.3.6. Estrangeiros que não estejam autorizados a funcionar no País. 

3.3.7. Demais interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei nº 

8.666/93, ou que a legislação vigente proíba. 

3.4. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, sem 

poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob 

quaisquer alegações. 

3.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

3.6. A participação nesta licitação importa à licitante, a irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, 

normas e técnicas aplicáveis. 

3.7. O licitante arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de 

sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 

3.8. O IPLAN reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou 

anulá-la no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, sem que caiba direito indenizatório a 
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quaisquer dos licitantes. 

3.9. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a desqualificação do 

licitante e a sua exclusão do certame. 

4 -  DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O licitante poderá se apresentar por meio de um representante que, devidamente munido de 

documento que o autorize a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à 

proposta, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2. A representação far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular. 

Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, deverá estar expressamente 

disposto no Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente. 

4.2.1. A não apresentação de documento que autorize o representante, não desclassificará ou 

inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em nome 

do licitante. 

4.3. Não será admitida a representação por um mesmo representante para mais de um licitante, 

salvo naqueles casos em que os proponentes estejam participando de itens ou lotes diferentes. 

4.4. Após a abertura do envelope da documentação, não caberá desistência das propostas, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

4.5. Os documentos de procuração serão retidos pela Comissão de Licitação e farão parte do 

processo. 

5 -  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo os Documentos e a 

Proposta de Preços de interesse do proponente será pública, dirigida pela Comissão de Licitação e 

realizada de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, em conformidade com este Edital e seus 

Anexos, no local e horário constantes no preâmbulo deste. 

5.2. A Documentação e a Proposta de Preços devem ser apresentadas, impreterivelmente, até o 

dia, hora e local já fixados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes (da Proposta e de Habilitação), 

devidamente lacrados. 

5.2.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 

como ouvinte. 

5.3. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 

http://www.iplansm.net.br/
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ENVELOPE N° 01  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

AO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 
(Telefone, fax, endereço, e-mail) 

ENVELOPE Nº 02  
PROPOSTA FINANCEIRA 

AO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 
(Telefone, fax, endereço, e-mail) 

6 - DO ENVELOPE Nº 01 - FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para participar da presente licitação, o licitante interessado deverá estar devidamente 

cadastrado, conforme estabelece o parágrafo 2º do art. 22, combinado com o parágrafo 3º do art. 

32, da Lei nº 8.666/1993, até o terceiro dia anterior à data da abertura dos envelopes, exigindo-

se para o prévio cadastramento os documentos elencados pelos artigos 27 ao 31 da mesma Lei. O 

Formulário para cadastro encontra-se na página da Prefeitura de Santa Maria 

www.santamaria.rs.gov.br, em Licitações, e deverão ser encaminhado os documentos para o e-

mail: crc.pmsm@yahoo.com.br,  fone (55) 3921-7062. 

6.2. O envelope n° 01 deverá conter: 

6.2.1 - Original ou cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela 

Prefeitura de Santa Maria, em vigência, contendo o ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado e com todos os documentos dentro do prazo de validade, podendo, no caso de alguma 

das certidões estarem vencidas, vir acompanhado de documento substitutivo hábil, também em 

original ou cópia autenticada. Caso o seu cadastramento esteja desatualizado, deverão 

apresentar dentro do Envelope nº 01, os documentos hábeis que farão a substituição. Segue 

abaixo a relação de documentos que deverão ser entregues. 

6.2.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores. 

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; e 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.2.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

http://www.iplansm.net.br/
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domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

6.2.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Deverá ser apresentada Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou, se for o caso, de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. 

6.2.5. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, 

de preferência, serem entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada, a fim de 

permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 

6.2.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem 

estar: 

6.2.6.1. em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo: 

a) se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

6.2.7. Os documentos deverão estar datados dos últimos 90 (noventa) dias,  até a data de 

abertura do Envelope nº 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa 

competente expedidor. 

a) não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria 

natureza, não apresentam prazo de validade. 

6.2.8. os documentos exigidos nessa Tomada de Preços poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. 

6.2.9. Documentação: 

a) serão aceitas somente cópias legíveis; 

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

c) a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que julgar necessário. 

6.2.10. Observações: Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original, ou por 

meio de cópias autenticadas. 

6.3. Para verificar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

deverá ser apresentado:  
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6.3.1. declaração da licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

conforme MODELO-ANEXO IV. 

6.4. Disposições Gerais da Habilitação: 

6.4.1. Os Licitantes deverão também apresentar cópia do seu Certificado de Registro 

Cadastral (CRC), em vigor e, expedido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, em 

substituição aos documentos de habilitação que constam relacionados no Cadastro de 

Fornecedores do Município. 

6.4.1.1. Para obtenção do CRC, o interessado deverá apresentar toda a documentação 

necessária, à Comissão de Cadastro de Fornecedores vinculada à Superintendência de 

Compras e Licitações da Prefeitura de Santa Maria, conforme regulamento disponível na 

página web, no endereço www.santamaria.rs.gov.br, opção "Licitações", até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas. 

6.4.1.2. Os documentos de habilitação, exigidos neste Edital, que não constarem relacionados 

no CRC ou que estiverem desatualizados, deverão ser entregues dentro do Envelope nº 01 – 

Documentação. 

6.4.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

de Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nessa licitação, ou 

ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior, 

observados os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade, Formalismo Moderado e Ampla 

Concorrência. 

6.4.3. Caso o licitante seja considerado isento da apresentação de algum documento de 

habilitação, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração (ou 

documento equivalente) emitida pelo correspondente órgão emissor, na forma da lei. 

6.4.4. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de 

preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada,  

7 - DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 

7.1. A proposta de fornecimento deverá ser apresentada, no formulário em anexo fornecido pelo 

Instituto de Planejamento ou próprio do licitante, obedecendo rigorosamente à sequência dos itens 

solicitados, sem rasuras,  emendas ou entrelinhas, datadas e assinadas pelo representante 

legal em sua última folha e rubricada nas demais. 

7.2.  As propostas deverão ter prazo de validade de 60 (sessenta dias), a contar da data da sessão 

pública de recebimento e abertura dos envelopes. 
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7.3. Deverá constar o nome do representante da empresa que firmará Contrato com a 

Administração, bem como o nº do RG, CPF e cargo ocupado. 

7.4. Não serão aceitas propostas de empresas em consórcio.  

7.5. Deverá ser cotado o valor unitário e total do item em reais, com duas casas decimais. 

7.6. Deverá constar de forma clara e inequívoca a marca dos materiais/equipamentos ofertados; 

7.7. No caso de documento em língua estrangeira deverão vir acompanhados de via devidamente 

traduzida por tradutor juramentado. 

7.8. Conter as especificações do produto/equipamento de forma clara, descrevendo 

detalhadamente as características técnicas do(s) item(ns) ofertado(s), que em hipótese alguma 

poderão ser inferiores às exigidas no edital. 

7.9. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os 

preços unitários. 

7.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o material/equipamento e serviço ser 

fornecido sem ônus adicionais. 

7.11. O prazo da Garantia do produto/equipamento deverá obedecer ao Termo de Referência 

contida nos ANEXO II – A e II - B. 

7.12. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

7.13. Qualquer documento que coloque em dúvida o julgamento da Comissão ensejará a 

desclassificação do item ao qual o documento esteja relacionado.  

7.14. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, 

sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida e erro ou má 

interpretação de parte do licitante. 

7.15. Somente serão aceitas as propostas, cujo preço proposto NÃO ULTRAPASSE o preço global 

orçado pelo Município. 

7.16. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nessa Tomada de Preços e 

seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para a Administração, a oferta de menor preço 

por Item.  

8 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

8.1. Iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes na data, horário e local 

determinados, não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários. 

8.2. A abertura de envelopes contendo documentação e proposta financeira será realizada sempre 
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em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada que será assinada 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes 

presentes. 

8.3. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes. 

8.4. Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos nos termos 

dos Artigos. 43, 44, 45 e 48 da Lei nº 8.666/1993, e Artigos. 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

8.5. Serão inabilitadas as licitantes que na fase de habilitação não atenderem disposições do item 

6. 

8.6.  Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital. 

8.7. Para fins de autenticidade, os documentos emitidos pela Internet ficarão condicionados a 

verificação no mesmo veículo eletrônico. 

8.8. Serão desclassificadas as propostas que:  

8.8.1. deixar de atender qualquer uma das condições do presente edital, ou que cotarem preços 

acima dos praticados no mercado, conforme estimativa de preço – ANEXO VII. 

8.8.2. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme ANEXO VII. 

8.8.3. No caso de empate será realizado sorteio, se possível na mesma sessão, em ato público, 

com a convocação prévia de todos os licitantes. 

8.9. Disposições Gerais da Proposta: 

8.9.1. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 

8.9.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação ao preço global, pagamento,  prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 

termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, 

alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação que observará, entre outros, 

em especial, os Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Economicidade e Ampla 

Concorrência. 

8.9.3. Falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta de preços e nos seus anexos poderão 

ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 

Documentação e Proposta e com poderes para esse fim ou, se não estiver presente, por meio 

de ratificação posterior do representante legal. 

8.9.4. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser suprida com aqueles 
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constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Da Documentação. 

8.9.5. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento 

técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente Tomada de 

Preços, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 

(Documentação), devendo o IPLAN, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o IPLAN a licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos 

envelopes Documentação e Propostas, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

9.3. Não serão reconhecidas as impugnações depois de vencidos os respectivos prazos legais. 

9.4. Em regra, a impugnação deverá ser Protocolado na Sede do IPLAN, no seguinte endereço: 

Rua Venâncio Aires, 2035 – 8º andar – Edifício da CACISM, centro, Santa Maria - RS, CEP nº 

97.010-005, nos dias úteis no horário 8 horas às 12h30min;  por via postal ou pessoalmente, 

devendo respeitar, obrigatoriamente, os prazos definidos nos itens 11.1 ou 11.2 deste Edital, 

conforme o caso. 

9.5. Quando as impugnações forem enviadas via e-mail, os originais deverão ser entregues na 

Sede do IPLAN, necessariamente, até 05 (cinco) dias contínuos da data do término dos prazos 

estabelecidos nos itens 11.1 ou 11.2 deste Edital, conforme o caso. 

9.5.1. O licitante ou pessoa que se utilizar dessa forma de transmissão, torna-se responsável 

pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega no IPLAN. 

9.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

10 -  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Observado o disposto no Art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso à 

Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura 

da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, 

anulação ou revogação dessa Tomada de Preço. 

10.2. O recurso administrativo a ser interposto poderá ser realizado por forma eletrônica, pelo e-

mail iplansmadm@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada para a Comissão de Licitações 

no endereço: Rua Venâncio Aires, 2035, 8º andar, prédio CACISM, CEP nº 97.010-005, nos dias 

úteis no horário 8 horas às 12h30min.  O recurso que porventura tenha sido entregue em local 

diverso do anteriormente estipulado, chegando ao protocolo da Autarquia após a data prevista para 

sua interposição, será tido como intempestivo. 
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10.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente 

informado, ao Presidente do IPLAN. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interesses na Sede do IPLAN 

– Comissão Permanente de Licitações - no endereço e horário constante no item 10.2 deste Edital. 

10.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à 

Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail: iplansmadm@gmail.com.  

10.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela Comissão, nos autos do processo de licitação. 

11 - DO CONTRATO 

11.1 - O Instituto de Planejamento convocará o representante legal da(s) empresa(s) vencedora(s) 

para, em 5 (cinco) dias após a homologação do processo licitatório, assinar o contrato de 

fornecimento do  objeto  licitado (Item 1 e Item2), aceitar o instrumento equivalente, sob pena de 

decair o direito à contratação, nos termos do art. 64, da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da mesma Lei. 

11.2 - Se, dentro do prazo a empresa convocada não assinar o contrato, o Instituto de 

Planejamento convocará a próxima empresa, na ordem de classificação das propostas, para a 

assinatura do mesmo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação 

de penalidade. 

11.3 - No contrato a ser assinado com o vencedor da licitação do Item 1 e Item 2,  constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55 e a possibilidade de rescisão do mesmo, na forma 

determinada nos artigos 77,78 e 79 da Lei nº 8.666/1993.   

11.4 - O contrato poderá ser alterado nas formas e condições estabelecidas no art. 65 da Lei nº 

8.666/1993. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Termo de Referência anexo a este Edital.  

13 - DOS CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 13.1 - A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações constantes nos 

Termos de Referência anexo a este Edital. 

14 - DO PAGAMENTO 
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14.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo do 

objeto pelo servidor designado como Fiscal do Contrato.  

14.2. - O pagamento será realizado através depósito em conta bancária em nome do fornecedor. 

14.2 - No caso de inadimplemento do Contratante, será obedecido o que dispõe o art.40, inc. XIV, 

alínea “c” da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o IPCA pro rata die.  

15. DO REAJUSTE  

15.1 – O preço cotado pela empresa vencedora não sofrerá reajuste ou correção, sendo o valor da 

proposta considerado justo e suficiente para a entrega do objeto. 

16 - DAS PENALIDADES 

16.1 Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste edital, poderão 

ser aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93: 

16.1.1. Advertência formal, que será aplicada através de notificação por meio de Ofício, 

mediante contra recibo do representante estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso que só serão aceitas mediante 

análise da administração do Instituto de Planejamento de Santa Maria. 

16.1.2. Multa equivalente a 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia de atraso no 

descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até a data do 

efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos. 

16.1.3.  A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data 

definida para o regular cumprimento da obrigação. 

16.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem não entregue, do caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados 

da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

Instituto de Planejamento de Santa Maria pela inexecução parcial ou total do contrato. 

16.1.5. A multa aplicada ao fornecedor e os prejuízos causados ao Instituto de Planejamento 

serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha direito o fornecedor, cobrados diretamente ou 

judicialmente. 

16.2. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na 

oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 

(vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando: 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) recusa injustificada em entregar o produto dentro do prazo estabelecido pelo Instituto de 

Planejamento; 

c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

d) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 
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Instituto de Planejamento; 

e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

16.3.  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função 

da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes. 

16.4. Todo e qualquer processo contra o contratado respeitará o direito da ampla defesa e ao 

contraditório. 

17 - DO PRAZO DA ENTREGA 

17.1.  As regras do prazo de entrega estão estabelecidas nos Termos de Referência (ANEXO II-A e 

ANEXO II-B), deste Edital. 

17.2. As despesas decorrentes seguro, demais encargos e frete competem, exclusivamente, ao 

licitante vencedor. 

18 - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. Os recursos orçamentários dessa aquisição correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias, exercício de 2022: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO  
Projeto/Atividade: 2301  
Elemento de despesa: 4.4.90.52.02 e 4.4.90.40.05 
Recurso: 1 LIVRE  
 

      19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Esta licitação será regida pela Lei n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, e poderá ser 

revogada por motivos de interesse público decorrentes de fato supervenientes, ou anulada por 

motivos de ilegalidade. 

19.2. Em caso de dúvidas, informações ou esclarecimentos, o interessado deverá contatar, por 

escrito, a Comissão Permanente de Licitação do IPLAN, na Sede do Instituto, localizada  na Rua 

Venâncio Aires, 2035, 8º andar – centro - Santa Maria-RS, ou pelo telefone: (055) 3219-0104, e-

mail iplansmadm@gmail.com, no horário das 07h30 às 13h. 

19.3. A resposta da Comissão de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada 

mediante publicação de nota na página web IPLAN, no endereço http://iplan.santamaria.rs.gov.br, 

opção "Licitações", cabendo aos interessados acessá-la; ou ainda, por e-mail, cabendo ao 

interessado confirmar o recebimento do mesmo. 

19.4. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal, as demais devem ser formalizadas através do e-mail iplansmadm@gmail.com. 

19.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Comissão de Licitação. 
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19.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF.  

19.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Presidente da Comissão de Licitações 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata, acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública de licitação. 

19.7. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

19.8. As questões relativas ao presente Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santa Maria - RS, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Julio Ubiratan Teixeira Porto 
Presidente da CPL 

 
 
 

Eduardo Jorge Costa Mielke 
Presidente do IPLAN 
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO  
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2022 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
AÉREO NÃO TRIPULADO OU 
REMOTAMENTO PILOTADO DO TIPO 
DRONE   CONFORME A LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXX - 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO. 

PREÂMBULO 

Contrato celebrado entre o Instituto de Planejamento – Autarquia do Município de Santa Maria/RS, 
inscrito no CNPJ sob o nº 08.537.127/0001-56, sito na Rua Venâncio Aires, nº 2.035, 8º andar, 
Bairro Centro, CEP 97010-005, na Cidade de Santa Maria/RS, neste ato representado pelo seu 
Presidente Sr. Eduardo Jorge Costa Mielke, inscrito no CPF sob o n° ______________, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ______________, inscrita no CNPJ sob o 
nº __________________, estabelecida a Rua __________, n° ____, Bairro _______, CEP 
_________, na Cidade de ____________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. __________________, portador da carteira de identidade n° __________, 
inscrito no CPF sob o n° ______________, para o fornecimento do objeto descrito na cláusula 
primeira. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de veículo aéreo não tripulado ou remotamente 

pilotado, do tipo DRONE, para uso nas ações de mapeamento, visando o planejamento territorial do 

Município de Santa Maria, conforme especificação constante no termo de referencia, o qual é parte 

integrante deste contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O objeto deste contrato deverá estar de acordo como Termo de Referência 

(AnexoII), com as condições contidas no processo licitatório Tomada de Preços nº 01/2022, com a 

proposta da CONTRATADA, Lei Federal n° 8.666/1993, empenho nº xxxxxxxxxx e com as 

cláusulas deste instrumento contratual e legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos competem, exclusivamente, ao 

licitante vencedor. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O preço para o fornecimento do objeto deste contrato, descrito na cláusula primeira, é de R$ _____ 

(___________________), constante na proposta da CONTRATADA, entendido como justo e 

suficiente para sua total execução. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos seguintes recursos financeiros: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO  

Projeto/Atividade: 2301 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.02 e 4.4.90.40.05 
Recurso: 1 LIVRE 
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 O preço  não sofrerá reajuste  ou correção monetária, sendo o valor da proposta considerado justo 

e suficiente para a entrega integral do objeto. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até ___ (____) dias________, contados a partir da entrega do 

equipamento, juntamente com a respectiva nota fiscal. Para tanto a referida fatura deverá estar 

devidamente visada pelo Fiscal do Contrato.  

§ 1º O prazo para o pagamento do equipamento fornecido pela Contratada e aceito 

definitivamente pela Contratante será contado da entrega do produto, em parcela única, não se 

admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto. 

§ 2º  O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária 

contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o 

nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA garante que o objeto será entregue no prazo, preço, quantidade e qualidade 

contidos na proposta, no processo licitatório, Termo  de Referência  e no presente instrumento 

contratual. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

I – DOS DIREITOS 

 Constituem direitos do CONTRATANTE ver executados o objeto deste contrato nas condições 

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

II – DAS OBRIGAÇÕES  

 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo para 

isso, sempre que algum documento habilitatório vencer, encaminhar ao Instituto de Planejamento o 

documento com prazo de validade em vigência, aos cuidados da Gerência Administrativa e 

Financeira; 

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

c) executar o objeto deste contrato, conforme convencionado e especificações contidas no Termo 
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de Referência (Anexo II) sem qualquer encargo ou despesa para o CONTRATANTE; 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 

8.666/1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para o CONTRANTANTE;  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

PARAGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, na forma que o mesmo 

determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

I - Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste Edital  e/ou do 

Termo de Referência, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 

8.666/1993: 

 Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento de 

cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave. 

 Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do contrato por dia de atraso na 

entrega do objeto. 

 Multa de ate 5% (cinco por cento) no caso de inobservância de qualquer obrigação assumida no 

presente instrumento. 

 Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na 

oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 

(vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa. 

 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da 

natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Todo e qualquer processo contra o contratado respeitará o direito da ampla 

defesa e ao contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

O IPLAN irá designar, através de Portaria, o(s) servidor(es) responsável(eis) pela Gestão e 

Fiscalização do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este Contrato fica vinculado aos termos da proposta da Contratada, ao Edital de Licitação e seus 

Anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EFICÁCIA 

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula na imprensa 

Oficial do Município, nos termos do art. 37-A da Lei Orgânica do Município de Santa Maria - RS. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria – RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO, aos ___(_______) dias do mês de _________ de 2022 

 
Eduardo Jorge Gosta Mielke 

Presidente do IPLAN - Contratante 
 

CONTRATADA 
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ANEXO II - A 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

 

ITEM 1 -  AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a compra de um sistema de aeronave 

remotamente pilotada e seus acessórios, para uso nas ações de mapeamento, visando o 

planejamento territorial do Município de Santa Maria.   

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Justifica-se a aquisição de um sistema de aeronave remotamente pilotada com seus 

respectivos acessórios, destinados às atividades de mapeamento e inspeção de obras, a fim de 

subsidiar, por meio de imagens e filmagens, a elaboração de projetos e a atualização da base 

cadastral municipal, facilitando assim, o planejamento das ações do Instituto de Planejamento de 

Santa Maria - IPLAN. 

3. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL 

Item - 1 Descrição  

Quantidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo aéreo não tripulado ou remotamente pilotado do tipo 

drone, com as seguintes especificações: 

Aeronave: 

- Peso de decolagem: aproximadamente 595g; 

- Dimensões: aproximadamente 183x253x77 (comprimento x 

espessura x altura); 

- Comprimento diagonal: 302mm; 

- Velocidade máxima de ascensão: 6m/s (modo S) e 6 m/s 

(modo N); 

- Velocidade máxima de descensão: 6m/s (modo S) e 6 m/s 

(modo N); 

- Altura máxima de serviço acima do nível do mar: 5000m; 

- Tempo máximo de voo (sem vento): 31 minutos; 

- Tempo máximo de voo estacionário (sem vento): 30 minutos; 

- Distância máxima de voo (sem vento): 18,5 km; 

- Velocidade máxima de voo (próxima ao nível do mar, sem 

vento): 19 m/s (modo S), 15 m/s (modo N) e 5 m/s (modo C); 

- Resistência máxima ao vento: 10,7 m/s; 
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Sistema de 

aeronave 

remotamente 

pilotada 

(drone) 

- Ângulo de inclinação máxima: 35° (modo S), frontal 30°, 

traseiro 20°, esquerdo 35° e direito 35° (modo N); 

- Velocidade angular máxima: 250° /s (modo S), 90° /s (modo S) 

e 60° s/ (modo N); 

- Alcance da temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C; 

- Frequências de funcionamento: 2,4 GHz e 5,8 GHz; 

- Potência de transmissão (EIRP): 2,4 GHz: FCC: ≤ 30dBm; CE ≤ 

20 dBm; SRRC ≤ 20 dBm; MIC ≤ 20 dBm; 5,8GHz: FCC ≤ 30 

dBm; CE ≤ 14 dBm e SRRC ≤ 29 dBm; 

- Alcance de precisão em voo estacionário: Vertical ± 0,1 m (com 

posicionamento visual), ± 0,5 m (com posicionamento por 

GNSS); Horizontal ± 0,1 m (com posicionamento visual), ± 1,5 m 

(com posicionamento por GNSS); 

- Hélices: rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis; 

- GNSS: GPS+GLONASS+GALILEO; 

- Bússola: bússola unitária; 

- UMI: UMI unitária; e  

- Armazenamento interno: 8GB 

Bateria: 

- Capacidade: 3.750 mAh/3.500 mAh; 

- Voltagem: 11,04 V/11,55 V; 

- Limite de tensão de carregamento: 12,6 V / 13,2 V; 

- Tipo de bateria: LiPo 3s; 

- Energia: 41,4 Wh / 40,42 Wh; 

- Peso: aproximadamente 198g; 

- Alcance da temperatura de carregamento: 5° a 40° C; 

- Potência máxima de carregamento: 38 W; e 

 

 

 

 

 

 

03 

Câmera: 

- Sensor: CMOS de 1”, Pixeis efetivos: 20MP; dimensões de 

píxeis de 2,4 µm; 

- Lente: campo de visão (FOV): 88°; formato equivalente a 

35mm: 22mm; abertura: f/2.8; alcance de disparo: 0,6 m a ∞; 

- Alcance ISO: vídeo: 100-3200 (auto); 100-6400 (manual); 

vídeos em Dlog-M de 10 bits: 100-800 (auto); 100-1600 

(manual). Foto: 100-3200 (auto); 100-12800 9manual); 
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- Tamanho da imagem: 20MP; 5472x3648 (3:2); 5472x3078 

(16:9); 

- Modo da fotografia: disparo único: 20 MP; disparo contínuo: 20 

MP (disparo contínuo); variação da exposição automática (AEB): 

20 MP, 3/5 quadros em bracketing a 0,7 EV bias, temporizado: 

20 MP; 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg.; smartPhoto (incluindo HDR 

e HyperLight): 20 MP; panorâmica em HDR: vertical (3×1): 

3328×8000 (largura×altura); ampla (3×3): 8000×6144 

(largura×altura); panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 

(largura×altura); esfera (3×8+1): 8192×4096 (largura×altura); 

JPEG/DNG (RAW); 

- Resolução de vídeo: 5,4K: 5472×3078 a 24/25/30 fps; 4K em 

Ultra HD: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2,7K: 2688x1512 

a 24/25/30/48/50/60 fps; FHD: 1920×1080 a 

24/25/30/48/50/60/120 fps; MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, 

H.265/HEVC); 

- Taxa de bits máximo do vídeo: 150 Mbps; 

- Sistemas de arquivos suportados: FAT32/exFAT, compatível 

com cartões micros com capacidade de até 256 GB; 

- Zoom digital: gravações com zoom não estão disponíveis ao 

gravar vídeos em 10 bits e a 120 fps. 4K/30fps: 4x; 2.7K/30fps: 

6x; 1080p/60fps: 6x; 1080p/30fps: 8x. 

Estabilizador 

- Estabilização: triaxial (inclinação, rotação, giro); 

- Alcance mecânico: inclinação: -135° a 45°; rotação: -45° a 45°; 

giro: -100°a 100°; 

- Eixo de giro: não controlável;  

- Alcance controlável: inclinação: -90° a 0° (padrão); -90° a +24° 

(estendido); 

- Velocidade máxima controlável (inclinação): 100°/s; 

- Alcance da vibração angular: ±0,01° 
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Sistema de detecção 

- Frontal: alcance da medida de precisão: 0,38 a 23,8m; 

velocidade de detecção efetiva: ≤ 15m/s; campo de visão (FOV): 

72° (horizontal); 58° (vertical); 
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- Alcance da medida de precisão: 0,37 a 23,4 m; velocidade de 

detecção efetiva: ≤12 m/s; campo de visão (FOV): 57° 

(horizontal); 44° (vertical); 

-Alcance de medição ToF: 0,1-8 m; alcance de voo estacionário: 

0,5-30 m; alcance de voo estacionário do sensor visual: 0,5-60 

m; 

- Esquerdo/Direito: N/A; 

- Superior: alcance da medida de precisão: 0,34 a 28,6 m, campo 

de visão (FOV): 63° (horizontal); 78° (vertical); 

- Luz auxiliar inferior: LED unitário. 
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Transmissão de vídeo 

- Sistema de transmissão: O3, câmbio automático entre 2,4 

GHz/5,8 GHz (compatível com OcuSync 2.0); 

4 antenas 2T4R; 

- Distância máxima de transmissão: 12 km (FCC), 8 km (CE); 8 

km (SRRC), 8 km (MIC);  

- Qualidade/latência da transmissão ao vivo: drone + controle 

remoto: 1080p/30 fps 12 Mbps 120 ms; drone + controle 

inteligente: 1080p/30 fps 12Mbps 130 ms; 

- Taxa máxima de transmissão de bits: 44 Mbps (taxa de bits); 16 

Mbps (taxa de bits da transmissão ao vivo); 

- Frequência de funcionamento: 2,4 GHz; 5,8 GHz; 
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Rádio Controle Inteligente 

- Tela integrada de 5,5 polegadas e 1080p; 

- Transmissão de vídeo OcuSync 2.0 em Full-HD; 

- Frequência entre as faixas 2,4 GHz e 5,8 GHz; 

- Alcance de transmissão de longa distância de até 10 km; 

- Funcionamento sob temperaturas na faixa de -20 °C a 40 °C; 

- Capacidade de suportar aplicativos terceirizados; 

- Capacidade de reproduzir vídeos em 4K a 60fps; 

- Bateria de 5000 mAh, com funcionamento de até 2,5 horas 

continuas; 

- Compatível com o objeto deste Termo de Referência. 
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Carregador 

- Entrada de carregamento: 100 a 240V; 50/60Hz; 1,3 A; 
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- Saída de carregamento: entrada de carregamento: 13,2 V-2,82 

A; entrada USB: 5 V-2 A; Voltagem: 13,2 V; 

- Potência nominal: 38W. 
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Acessórios 

Controle Remoto 

- Controles múltiplos: N/A; 

- Controle Inteligente: Suportado: ao ser usado com diferentes 

configurações do hardware da aeronave, o controle remoto RC 

selecionará automaticamente a versão do firmware 

correspondente para atualização, sendo compatível com as mais 

recentes tecnologias de transmissão habilitadas pelo 

desempenho do hardware dos modelos de aeronaves 

vinculadas; 

- Duração da bateria: 6 horas (4 horas ao carregar um dispositivo 

móvel); 

- Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, micro 

USB, USB-C; 

- Dimensões máximas dos dispositivos móveis suportados: 

180x86x10mm (comprimentoxlarguraxaltura); 

- Temperatura de funcionamento: 0° a 40 °C; 2.400-2.4835 GHz: 

<26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725-5.850 GHz: 

<26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) 
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- Conjunto de filtros ND (ND4/8/16/32); 01 

- Hub de carregamento da bateria; 01 

- Pares de hélices; 03 

- Adaptador de bateria para powerbank 01 

Treinamento Treinamento de no mínimo 20 horas, disponibilizado para 08 

funcionários 

01 

Características 
Gerais 

Regulamento até a data de aquisição de acordo com o registro na 

ANAC/ANATEL 

Além dos produtos descritos anteriormente, devem ser entregues os acessórios listados a seguir: 

- 01 (um) cabo USB para rádio controle; 
- 01 (um) protetor de gimbal; 
- 02 (dois) pares de pinos de controle; 
- 01 (um) cado de alimentação AC; 
- 01 (um) cabo de USB tipo C – rádio controle; 
- 01 (um) cabo lightning – rádio controle; 
- 01 (um) cabo tipo C; 
- 01 (um) aplicativo para voo; 
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- 01 (um) case de transporte do equipamento e acessórios; 
- 01 (um) conjunto de manual; 
- 01 (um) cabo micro-USB; 
- 01 (um) adaptador USB para cartão micro SDHC/SDXC 
- 01 (um) cartão micro SDHC/SDXC igual ou superior 128Gb (formato FAT32/exFAT. 
Nota: Classe 10, UHS-1 ou cartão rápido necessário (64Gb tamanho máximo). 

4. DO TREINAMENTO 

4.1. A empresa vencedora deverá ministrar o treinamento, no Município de Santa Maria, visando 

orientar os funcionários do Instituto de Planejamento de Santa Maria – IPLAN, sobre a utilização do 

objeto deste Termo de Referência.  

4.2. O referido treinamento deverá ter duração de no mínimo 20 horas, ministrado para 8 

funcionários do Instituto de Planejamento de Santa Maria – IPLAN. 

4.3. O treinamento deverá contemplar no mínimo os seguintes tópicos: apresentação e montagem e 

calibração dos componentes do objeto; atualizações, funcionalidades, manuseio do equipamento; 

cuidados, manutenção preventiva e segurança; normas e legislações atinentes ao objeto deste 

Termo de Referência. 

4.4. O treinamento deverá ocorrer na data de entrega do equipamento. 

5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1. O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho. O 

documento será entregue pelo fiscal do contrato, nomeado através de portaria interna pelo 

Presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN e informado formalmente à 

empresa vencedora, com o respectivo suplente. 

5.2. O local de entrega é a sede do Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN, sito à Rua 

Venâncio Aires, nº 2035, 8º andar, Bairro Centro, Município de Santa Maria/RS, CEP: 97010-005.  

5.3. A empresa vencedora deverá comunicar para o Instituto de Planejamento de Santa Maria - 

IPLAN ou para o fiscal do contrato, através do telefone: (55) 3219-0104 a data e horário previsto 

para a entrega, no horário do expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.  

5.4. Os produtos e acessórios deveram ser entregues devidamente armazenados em embalagens 

próprias, ficando sob a responsabilidade da empresa contratada, quaisquer danos ocasionados 

pelo transporte do mesmo. 

5.5. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar 

constatado ter a licitante cumprido suas obrigações. Na entrega dos produtos e acessórios não será 

aceita troca de marca ofertada na proposta.  

5.6. O recebimento por parte da contratante observará o estabelecido abaixo:  

5.6.1. O objeto será recebido provisória e definitivamente mediante recibo, no prazo de até 

20 (vinte) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora.  
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5.7. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios 

ocultos, ou seja, que só são manifestados quando da sua normal utilização pela contratante, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.  

5.8. No ato do recebimento, caso o objeto apresentado não esteja em conformidade com este 

Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem direito a 

indenização à empresa vencedora.  

5.9. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a 

respeito dos objetos poderão entrar em contato com o Instituto de Planejamento de Santa Maria - 

IPLAN, através do telefone (55) 3219-0104 e/ou e-mail: iplansmadm@gmail.com. 

6. DA GARANTIA  

6.1. O produto deste Termo de Referência deverá possuir a Garantia Legal contra defeitos de 

fabricação, sem prejuízo da garantia exigida na especificação deste Termo de Referência.  

6.2. A empresa vencedora deverá assegurar as garantias mínimas, conforme especificações a 

seguir: 

6.2.1. A garantia do objeto desse Termo de Referência será de no mínimo 12 (doze) meses. 

6.2.2. A garantia mínima para os acessórios será de no mínimo 6 (seis) meses. 

6.2.3. A garantia mínima do carregador e da bateria deverá ser de 6 (seis) meses ou de no 

mínimo de 200 ciclos de recargas, contados a partir da efetiva entrega do produto.  

6.3. O acionamento da garantia deverá ser feito pelo contratante, por escrito, por correio eletrônico 

ou por telefone, obrigando a empresa contratada a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

6.4. Nesse período da garantia, caso os produtos apresentem defeitos, a contratada deverá 

realizar, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação, troca do material defeituoso por 

outro, novo, com as mesmas características do objeto contratado. 

6.5. O ônus de correção de defeitos apresentados pelo objeto ou substituição do mesmo, será 

suportado exclusivamente pela contratada. 

6.6. No caso de apresentar defeito e, consequentemente ser substituído, a garantia será contada a 

partir da nova data de entrega.  

7. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7.1. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações constantes neste 

Termo de Referência, além de: 

7.1.2. O objeto deverá ser novo, de primeiro uso, que esteja na linha de produção atual do 

fabricante e em perfeitas condições de uso;  

7.1.3. O objeto deverá apresentar certificação ou selo do INMETRO ou outro de reconhecimento 

nacional e/ou internacional de acordo com este Termo de Referência; e 
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7.1.4. O ato de aceite do objeto está condicionado a conclusão do item do treinamento. 

7.2. A aceitação ou rejeição se dará, sempre que o fiscal do contrato, ao examinar o fornecimento 

parcial ou total, verificar que o material não esteja de acordo com esta especificação. O objeto 

poderá ser rejeitado desde que não satisfaça quaisquer das condições exigidas neste Termo de 

Referência. 

7.3. A Contratada deverá entregar manuais técnicos originais do objeto em meio digital e físico, em 

língua portuguesa, no momento da entrega do produto. A contratante se reserva o direito de 

imprimir os manuais fornecidos em meio digital para utilização em suas dependências, quando 

conveniente; 

8. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deverá informar em sua proposta, sob pena de desclassificação, o 

fabricante/marca, modelo e referência do produto ofertado. 

8.2. Disponibilizar amostra do produto deste Termo de Referência, no prazo de 5 (cinco) dias com 

as especificações requeridas pela contratante para testes, caso exigido pela contratante.  

8.3. Disponibilizar catálogos, folders e demais documentos que possibilite uma análise bem 

criteriosa das especificações técnicas do produto ofertado no certame, ao Instituto de Planejamento 

de Santa Maria - IPLAN se reserva ao direito de fazer verificações se assim julgar necessário.  

8.4. Fornecer o objeto, atendendo os requisitos e observadas as normas constantes neste Termo 

de Referência.  

8.5. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 

e municipais que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.  

8.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da garantia 

oferecida pela contratada ou fabricante, no caso, a que for maior, e ainda, com a disponibilização 

de materiais/peças de reposição no mercado nacional por prazo não superior a 20 (vinte) dias uteis, 

quando couber.  

8.7. Responsabilizar-se por qualquer acidente que venham a serem vítimas os seus empregados 

ou prepostos quando em serviço, quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhe assegurem e 

demais exigências legais para o exercício das atividades.  

8.8. O produto deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente com relação aos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios e 

inadequados ao uso.  

8.9. Na ocorrência de avaria ou defeitos percebidos e cobertos por garantia com prazo de validade 

em vigência, os custos de transporte do material para a fábrica, oficina ou qualquer outro local, 

determinado pelo fornecedor, também serão cobertos pela contratada.  
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8.10. O recebimento do material mencionado no objeto desta contratação não significa a sua 

aceitação. Esta só será efetivada após o mesmo ter sido periciado e aprovado para uso, pelo fiscal 

do contrato.  

8.11. A rejeição do material pelo fiscal, não justificará atraso em relação ao prazo de entrega fixado.  

8.12. Ocorrendo a rejeição do material, a contratada será notificada, para a retirada dentro do prazo 

que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis.  

8.13. A recusa da contratada em atender o estabelecido no subitem anterior, implicará na aplicação 

das sanções previstas neste documento.  

9. DOS DEVERES DO CONTRATANTE  

9.1. São deveres do Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN:  

9.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações.  

9.1.2. Rejeitar o produto cuja especificação não atenda o item, aos requisitos mínimos 

constantes neste Termo de Referência.  

9.1.3. Efetuar o pagamento da nota fiscal da contratada após a efetiva entrega do produto, 

observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitações.  

9.1.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

no item que compõem o objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias. 

9.1.5. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitadas pela 

contratada. 

10. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

10.1. Caberá ao fiscal do contrato designado rejeitar totalmente ou em parte, o produto que não 

seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua 

substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição de material também em 05 

(cinco) dias após a comunicação do fiscal.  

10.2. A presença da fiscalização do contratante não elide e nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada. 

11. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS A CONTRATADA 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste processo licitatório, o Instituto de 

Planejamento de Santa Maria - IPLAN poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes 

vencedores as seguintes sanções:  

11.1.1. Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 

contra recibo do representante estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso que só serão aceitas mediante análise da 

http://www.iplansm.net.br/


                                                                                                                                                                       

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/IPLAN 
Endereço: Venâncio Aires, 2035 – 8º andar – Centro – Santa Maria – RS – CEP 97010-005 – Fone: (55) 3219 - 0104 / (55) 3218 – 1072 

Site: http://iplan.santamaria.rs.gov.br.br / E-mail: iplansmadm@gmail.com 

 

 

administração do Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN. 

11.1.2. Multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por 

dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, 

até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos;  

11.1.3. A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data 

definida para o regular cumprimento da obrigação.  

11.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem não entregue, do caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados 

ao Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN pela inexecução parcial ou total do contrato.  

11.1.5. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a obrigação 

assumida estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando sua rescisão.  

11.2. Ficará impedida de licitar ou de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal.  

11.3. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas simultaneamente, garantida a 

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

11.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado 

por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1. O pagamento deverá ser realizado no seu total, com a entrega do objeto licitado através de 

depósito em conta bancária que ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de 

entrega da Nota Fiscal, via e-mail ao Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN, e após o 

aceite do objeto pelo fiscal do contrato. Constar na Nota Fiscal o nome do banco, número da 

agência e da conta corrente para o recebimento de créditos. 

12.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Instituto de Planejamento de Santa Maria - 

IPLAN, sito à Rua Venâncio Aires, nº 2035, 8º andar, Bairro Centro, Município de Santa Maria/RS, 

CEP: 97010-005, inscrito no CNPJ:08.537.127/0001-56 e deve ser acompanhada de todos os 

documentos técnicos dos bens adquiridos. 
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12.3. Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreajustável, ficando por conta do fornecedor 

todos os impostos, taxas, fretes com risco e demais encargos que incidam sobre os mesmos, assim 

como, os custos para instalação, estadia, passagem e alimentação dos técnicos encarregados 

desta. 

12.4. O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades 

exigidas para a habilitação da empresa; 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

________________________________ 

 

 

 

FIM DO ANEXO II - A 
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ANEXO II - B 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

ITEM 2 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de um software de 

processamento de imagens digitais, ou seja, a contratação de licenças vitalícias, que auxiliarão 

nas ações de mapeamento e modelos em 2D e 3D do terreno ou estrutura, visando o planejamento 

territorial do Município de Santa Maria. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O Termo de Referência tem por finalidade adquirir um software de processamento de imagens, 

com licenças vitalícias, destinadas às atividades de mapeamento e inspeção de obras a fim de 

subsidiar, por meio de imagens e filmagens, a elaboração de projetos e atualização da base 

cadastral municipal, facilitando o planejamento das ações do Instituto de Planejamento de Santa 

Maria - IPLAN. 

3. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL 

Item Descrição Quantidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O software de processamento de imagem deverá conter as 

seguintes especificações: 

- Permitir gerar ortofotos georreferenciadas de alta 

resolução (até 5 cm com precisão BPC) e DEM 

excepcionalmente detalhadas/texturizados modelos 

poligonais; 

- Triangulação fotogramétrica: Processamento de vários 

tipos de imagens: antena (baixa, oblíqua) / fechadura. 

Calibração automática: quadro (olho de peixe) / câmeras 

esféricas / cilíndricas. Suporte a vários projetos de câmera; 

- Geração e edição de nuvem de pontos densos: edição 

e classificação: Elaborar edição de modelo para obter 

resultados precisos; 

- Classificação de pontos para personalizar a 

reconstrução de geometria. Exportação de LAS para se 

beneficiar do fluxo de trabalho clássico de processamento 

de dados pontuais; 

- Modelo de elevação digital: modelo de superfície digital 
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Software de 

Processamento 

de Imagem 

e / ou digital de terreno - dependente do projeto. 

Georreferenciamento com base em metadados EXIF / log 

de vôo: dados GPS / GCPs. Suporte a sistemas de 

coordenadas de registro EPSG: WGS84, UTM, etc; 

- Exportação orto-mosaica georreferenciada: orto-

mosaico georreferenciado; formato geoTIFF mais 

compatível com GIS; arquivo .KML a ser localizado no 

Google Earth. Exportação em blocos para projetos 

enormes. Correção de cor para textura homogênea; 

- Medições: distâncias, áreas, volumes: ferramentas 

incorporadas para medir distâncias, áreas e volumes. Para 

realizar análises métricas mais sofisticadas, permitindo que 

os produtos possam ser facilmente transferidos para 

ferramentas externas graças a variedade de formatos de 

exportação; 

- Pontos de controle terrestre: topografia de alta 

precisão, os GCPs são importados para controlar a 

precisão dos resultados. Detecção automática de códigos / 

códigos não codificados para entrada rápida de GCPs. 

Ferramenta de barra de escala para definir a distância de 

referência sem a implementação de equipamentos de 

posicionamento; 

- Scripts Python: personalização do fluxo de trabalho de 

processamento; além do processamento em lote - uma 

maneira de salvar a intervenção humana, o script Python 

opções de personalização; um modelo de parâmetros para 

vários conjuntos de dados paralelos; Inspeção de 

resultados de processamento intermediário; 

- Processamento de imagens multiespectral: 

Processamento de imagens RGB / NIR / térmico / 

multiespectral. Reconstrução rápida com base em canais 

preferenciais. Geração ortomossômica multicanal para 

cálculo e exportação de índices de vegetação integrados 

(NDVI); 

- Modelo 3D: geração e texturização de várias cenas; 
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sítios arqueológicos, artefatos, edifícios, interiores, 

pessoas, etc. Carregar diretamente o recurso Sketchfab e 

exportar para vários formatos populares; texturas 

fotorrealistas em HDR e suporte multifile; 

- Modelagem 4D para cenas dinâmicas: processamento 

de dados de várias estações de câmera para projetos 

criativos em arte cinematográfica, indústria de jogos, etc. 

Base para inúmeros efeitos visuais com modelos 3D 

reconstruídos na sequência temporal; 

- Costura de panorama: reconstrução em 3D para dados 

capturados na mesma posição da câmera – estação da 

câmera, desde que pelo menos 2 estações de câmera 

estejam presentes. Costura panorâmica de 360 ° para 

dados de uma estação de câmera; 

- Processamento de rede: cálculos distribuídos em uma 

rede de computadores para usar o poder combinado de 

múltiplos nós para processamento de conjuntos de grandes 

dados em um único projeto; 

- Detecção automática de alvos codificados / não 

codificados; 

- Importação de dados de vídeo; 

- Processamento de imagens multiespectral e térmico; 

- Registro e processamento de dados de varredura a 

laser terrestre; 

- Processamento de imagens de satélite. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

4.1. Prazo de Entrega: até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota de empenho. O documento 

será entregue pelo fiscal do contrato, nomeado através de portaria interna pelo Presidente do 

Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN e informado formalmente à empresa vencedora, 

com o respectivo suplente. 

4.2. Local de entrega: Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN, sito à Rua Venâncio Aires, 

nº 2035, 8ºandar, Bairro Centro, Município de Santa Maria/RS, CEP: 97010-005.  

4.3. A empresa vencedora deverá comunicar para o Instituto de Planejamento de Santa Maria - 

IPLAN ou para fiscal do contrato, através do telefone: (55) 3219-0104 a data e horário previsto para 

a entrega, no horário do expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.  

4.4. O item deverá ser entregue devidamente armazenado em embalagem própria, ficando sob a 

responsabilidade da empresa contratada, quaisquer danos ocasionados pelo transporte do mesmo. 
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4.5. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar 

constatado ter a licitante cumprido suas obrigações. 

4.6. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.  

4.7. O recebimento por parte da contratante observará o estabelecido abaixo:  

4.7.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo 

de até 10 (dez) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de 

acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e a proposta da empresa 

vencedora.  

4.7.2. Recebimento Definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias 

contados a partir da data do recebimento provisório, após a verificação da qualidade (adequação às 

especificações técnicas, constantes deste Termo), da quantidade, da garantia do material e da 

instalação da licença vitalícia, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para 

pagamento.  

4.8. No ato do recebimento caso o objeto apresentado não esteja em conformidade com este 

Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem direito a 

indenização à empresa vencedora.  

4.9. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios 

ocultos, ou seja, que só manifestados quando da sua normal utilização pela contratante, nos termos 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).  

4.10. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a 

respeito do objeto poderão entrar em contato com o Instituto de Planejamento de Santa Maria - 

IPLAN, através dos seguintes contatos: (55) 3219-0104 e iplansmadm@gmail.com. 

5. DA GARANTIA DO SUPORTE TÉCNICO 

5.1. O suporte técnico poderá ser executado por serviço telefônico e/ou Internet, conforme 

necessidade. 

5.2. A Contratada deverá disponibilizar suporte técnico presencial ou remoto no regime de 

cinco dias por semana, oito horas por dia, por um prazo de no mínimo 12 (doze) meses. 

5.3. O suporte técnico deverá ser prestado de forma a assegurar a disponibilidade e manter o 

software em perfeitas condições de uso. 

6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações constantes neste 

Termo de Referência, bem como da proposta do contratante, além de: 

6.1.1 O objeto deverá ser novo, de primeiro uso, com licença vitalícia vigente e em perfeitas 

condições de uso;  

6.1.2 O ato de aceite do objeto está condicionado a finalização da instalação da licença vitalícia. 

6.2. A aceitação ou rejeição se dará, sempre que o fiscal do contrato, ao examinar o fornecimento 

parcial ou total, verificar que o material não esteja de acordo com esta especificação. O objeto 

poderá ser rejeitado desde que não satisfaça quaisquer das condições exigidas neste Termo de 

Referência. 

7. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

7.1. Deverá informar em sua proposta, sob pena de desclassificação, o fabricante/marca, modelo e 

referência do produto ofertado. 

7.2. Disponibilizar amostra do produto deste Termo no prazo de 5 (cinco) dias com as 

especificações requeridas pela contratante para testes, caso exigido pela contratante.  

7.3. Disponibilizar catálogos, folders e demais documentos que possibilite uma análise bem 

criteriosa das especificações técnicas do produto ofertado no certame, o Instituto de Planejamento 
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de Santa Maria - IPLAN se reserva o direito de fazer verificações online se assim julgar necessário.  

7.4. Fornecer o objeto, atendido os requisitos e observadas as normas constantes neste Termo de 

Referência.  

7.5. A Contratada deverá entregar manuais técnicos originais do software em meio digital e físico, 

em língua portuguesa, no momento da entrega do produto. A contratante se reserva o direito de 

imprimir os manuais fornecidos em meio digital para utilização em suas dependências, quando 

conveniente; 

7.6. A Contratada deverá possibilitar, a instalação do software em mais de uma máquina, conforme 

acordado com o fiscal do contrato, mesmo que impedido de uso simultâneo, em virtude do regime 

de trabalho.  

7.7. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 

e municipais que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo.  

7.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações 

assumidas neste Termo de Referência. 

7.9. O produto deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no tocante aos vícios de qualidade e quantidade que o torne impróprio e inadequado 

ao uso.  

7. 10. O recebimento do material mencionado no objeto desta contratação não significa a sua 

aceitação. Esta só será efetivada após o mesmo ter sido periciado e aprovado para uso, pelo fiscal 

do contrato.  

7.11. A rejeição do material pelo fiscal do contrato, não justificará atraso em relação ao prazo de 

entrega fixado.  

 

8. DOS DEVERES DO CONTRATANTE  

8.1. São deveres do Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN:  

8.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações.  

8.1.2. Rejeitar o produto cuja especificação não atenda o item, aos requisitos mínimos 

constantes neste Termo de Referência.  

8.1.3. Efetuar o pagamento da nota fiscal da contratada após a efetiva entrega do produto, 

observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitações.  

8.1.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

no item que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

8.1.5. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitadas pela 

contratada. 

9. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

9.1. Caberá ao fiscal do contrato designado rejeitar o produto que não atenda o estabelecido neste 

Termo de Referência, bem como, solicitar a sua substituição eventualmente fora das especificações 

ou com defeito de fabricação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, devendo o fornecedor 

efetuar a substituição de material também em 05 (cinco) dias após a comunicação do fiscal do 
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contrato.  

9.2. A presença da fiscalização do contratante não elide e nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada. 

10. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS A CONTRATADA 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste processo licitatório, o Instituto de 

Planejamento de Santa Maria - IPLAN poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes 

vencedores as seguintes sanções:  

10.1.1. Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 

contra recibo do representante estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso que só serão aceitas mediante análise da 

administração Instituto de Planejamento de Santa Maria - PLAN. 

10.1.2. Multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por 

dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, 

até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos;  

10.1.3. A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data 

definida para o regular cumprimento da obrigação.  

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem não entregue, do caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados 

ao Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN pela inexecução parcial ou total do contrato.  

10.1.5. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a obrigação 

assumida estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando sua rescisão.  

10.2. Ficará impedida de licitar ou de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal.  

10.3. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas simultaneamente, garantida a 

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

10.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado 

por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
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11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1. O pagamento deverá ser realizado no seu total com a entrega do objeto licitado através de 

depósito em conta bancária que ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de 

entrega da Nota Fiscal, via e-mail ao Instituto de Planejamento de Santa Maria - IPLAN, e após o 

aceite do objeto pelo fiscal do contrato. Constar na Nota Fiscal o nome do banco, número da 

agência e da conta corrente para o recebimento de créditos. 

11.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Instituto de Planejamento de Santa Maria - 

IPLAN, sito à Rua Venâncio Aires, nº2035, 8º andar, Bairro Centro, Município de Santa Maria/RS, 

CEP: 97010-005, inscrito no CNPJ:08.537.127/0001-56 e deve ser acompanhada de todos os 

documentos técnicos dos bens adquiridos. 

11.3. Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreajustável, ficando por conta do fornecedor 

todos os impostos, taxas, fretes com risco e demais encargos que incidam sobre os mesmos, assim 

como, os custos para instalação, estadia, passagem e alimentação dos técnicos encarregados 

desta. 

11.4. O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades 

exigidas para a habilitação da empresa; 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

FIM DO ANEXO II-B 

 

 

 

 

http://www.iplansm.net.br/


                                                                                                                                                                       

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/IPLAN 
Endereço: Venâncio Aires, 2035 – 8º andar – Centro – Santa Maria – RS – CEP 97010-005 – Fone: (55) 3219 - 0104 / (55) 3218 – 1072 

Site: http://iplan.santamaria.rs.gov.br.br / E-mail: iplansmadm@gmail.com 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. 

( ) MICROEMPRESA - ME 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

( ) EQUIPARADO 

A empresa ______________________________________________, CNPJ n°________________, 

                               (razão social da empresa) 

por intermédio de seu representante contábil ou representante legal o(a) 
Sr.(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
n°_______________, CPF n°______________________, declara, para fins de obter os benefícios 
concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que: 

 Estamos enquadrados, na condição de __________________ (Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte, Microempreendedor Individual) e que não estamos incursos das vedações a 
que se reporta o §4 do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006; 

 Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em 
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

 Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim 
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação 
patrimonial; 

 Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CRC 
da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Santa Maria-RS qualquer alteração no 
porte da empresa que venha ocorrer no período de validade do Certificado emitido pelo 
CRC. 

 Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente 
com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação 
criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e ao crime a 
ordem tributária (Art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer tempo, através 
de 

Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu porte. 

 

Local, ____de __________de 2022. 

__________________________________ 

Nome e Assinatura 

(representante contábil ou representante legal) 

 

Observação: esta declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da 
sessão de recebimento dos Envelopes. 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO  

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. 

 
 

A empresa _________________________________ CNPJ n°_____________________ 

                                                                       (razão social da empresa)  

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n°____________, CPF n°________, sediada 

_______________________________________________________________________________

__, 

                                                     (endereço completo)  

declara para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que não emprega menores de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, nos 

termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ) 

 

Local, ______de __________de 2022. 

 

________________________________ 

Nome e Assinatura 

(representante legal) 
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ANEXO V 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA (FACULTATIVO) 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. 

 
 
 

A Empresa 

_______________________________________________________________________, 

CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu Representante legal, Sr (a) 

__________________________________________________________, no presente ato e na 

melhor forma de direito, DECLARA que, caso habilitado, não deseja fazer uso da faculdade recursal 

prevista no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei n° 8.666/1993 para a fase de habilitação, nos termos 

do art. 43, inc. III do referido diploma legal. 

_________________, de _______________ de 2022. 

 

 

 

      

(representante legal) 
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ANEXO VI 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                                                  

CNPJ/CIC: 

EMAIL: 

NOME DO RESPONSÁVEL: ___________________________________ 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA QUANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

 
01 

 
 

 

UNID. 

  

 

 

R$ 

 

R$ 

02  UNID   R$ R$ 

 

 

 

___________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

Santa Maria, ________ de ________ de 2022. 
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ANEXO VII 
 

PREÇO ESTIMADO  
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01//2022 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

 
01 

VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO 
OU REMOTAMENTE PILOTADO DO 
TIPO DRONE, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA 

UNID. 
 

 
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

02 
SOFTWARE DE PROCESSAMENTO 
DE IMAGENS DIGITAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA 

UNID  R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 
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