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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº (30 /2018

43/10 (5 779] 717%?sz
“Que entre si celebram o Município de
Ecoporanga/ES e a Fundação Artística,
Cultural e de Educação para a
Cidadania de Viçosa (FACEV)"

PROCESSO Nº 1847/2018
DISPENSA DE LICITAÇAO

0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica
de direito público, inscrito no CNPJ Nº. 27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon
Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu
Prefeito o Sr. ELIAS DAL'COL, Brasileiro, divorciado, portador do CPF nº.
478.812757-15 e cédula de identidade nº 189. 546-SSP-ES, residente e domiciliado
neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, do outro lado, FUNDAÇÃO

ARTÍSTICA, CULTURAL E DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE VIÇOSA
(FACEV), fundação de direito privado, vinculada à Universidade Federal de Viçosa

(UFV), com sede na Vila Giannetti, casa número 03, em Viçosa-MG, Campus

Universitário, inscrita no CNPJ sob o no 02.414568/0001 -,84 doravante denominada
simplesmente FACEV, neste ato representada pela Diretora-Presidente GEICIMARA
GUIMARÃES; e ainda, na qualidade de INTERVENIENTE, a Universidade Federal
de Viçosa (UFV), fundação educacional instituída pelo Poder Público Federal, com
sede em Viçosa-MG, Campus Universitário, inscrita no CNPJ sob o no

25. 944.455/0001 -96, doravante denominada simplesmente UNIVERSIDADE, neste
ato representada por sua Reitora, Professora NILDA DE FÁTIMA FERREIRA
SOARES, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições

a seguir aduzidas:

' CLÁUSULA PRIMEIRA .- DO'OBJETO

1. 1 O presente Contrato tem por objetivo a cooperação técnica-científica na forma de
projeto de extensão, pelo Departamento de ESTATÍSTICA, da UNIVERSIDADE,
através da coordenação do Professor Dr. Gerson Rodrigues dos Santos, conforme a
cláusula quarta, assinando em acordo neste Contrato, visando o Cadastro Territorial

Multifinalitário Urbano do Município de Ecoporanga — ES, através de:
a) Elaboração do Planejamento Amostral (levando em consideração a

fundamentação teórica da Estatística);
b) Elaboração de Planos de Voos em software específico do RPA (Remotely Piloted

Aircraft);

c) Delimitação de linhas, direção e alturas de voo, a distância média entre as
exposições sucessivas e entre as faixas adjacentes, base de operações, número
de fotos e de faixas (quesitos fundamentais para a qualidade exigida pela ABNT);
Execução de voos através das diretrizes definidas nos planos de voos e diretrizes
regulatórias definidas pela ANAC (estando ainda sujeita à interferências

climáticas); & (à
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Departamento de Licitação e Contratos
e) Imageamento fotogramétrico através de RPAS (Remotely Piloted Aircraft

Systems);
f) Determinação de pontos de controle terrestre com uso de receptores GNSS

geodésicos;

9) Geração do mosaico de ortofotos digital georreferenciado;
h) Restituição linear de quadras, logradouros, lotes e edificação sobre o mosaico de

ortofotos;

i) Atualização do BCI (Boletim Cadastral Imobiliário) do Município;

]) Digitalização das informações cadastrais de BCI do Município;

k) Integralização dos dados em um sistema de informações geográficas.

 

1.2. A delimitação dos setores, distritos, codificação das quadras e localização dos
principais equipamentos urbanos devem ser feitas em conformidade com as

informações a serem fornecidas pela Contratante.

1.3. A resolução espacial deverá ter um GSD (Ground Sample Distance) de 10 em ou
menor afim de permitir a geração da ortofotos na escala 1:1.000 que atenderá

plenamente o cadastro.

A execução dos voos deverão ser precedidas por:
a) Elaboração do Planejamento Amostra! (levando em consideração a fundamentação

teórica da Estatística e Geoestatística);
b) Determinação dos pontos foto-identificáveis quando possível, e não havendo

possibilidade de visualização de tais pontos na área urbana serão usados alvos
predefinidos;
c) Elaboração de Planos de Voo em software especifico do equipamento quer seja de
Asa fixa ou de multirotores;
d) Delimitação de linhas, direção e alturas de voo, a distância média entre as
exposições sucessivas e entre as faixas adjacentes, base de operações, número de
fotos e de faixas (quesitos fundamentais para uma boa qualidade do produto
pretendido);
e) Execução de voo através das diretrizes definidas no plano de voo e diretrizes
regulatórias definidas pela ANAC (estando ainda sujeitas à interferências climáticas).

 

1.4. Especificações do Objeto:

Item | Descriçao

CADASTRO LINEAR E ATUALIZAÇÃO DE BCI

01 Planejamento geral do Cadastro da sede e distritos do Município de
Ecoporanga (ES);

 

 

 

 

02 Planejamento estatístico e topográfico;

03 Planejamento do levantamento aéreo;

Execução de voos e implantação de pontos de controle em solo (GCP) com

receptor GNSS;

05 Processamento de imagens com base em geoprocessamento e fotogrametria;

Reunião com a Contratante para obtenção de informações sobre o Cadastro
atual do município

Restituição das unidades parcelares;
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Reunião com a Contratante para apresentação dos resultados obtidos no
Cadastro Linear;

09 Adequação dos resultados obtidos para a entrega do Produto Final da Fase 1;

10 Entrega do Cadastro Linear do Município de Ecoporanga (ES).

11 Planejamento geral da Atualização de BCI da sede e distritos do Município de
Ecopcoranga (ES);

12 Preparação de materiais e logística;

13 Atualização de BCI;

14 Integralização do Cadastro atual do Município com o atualizado;

15 Reunião de transferência de saberes e entrega do Produto Final.
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CLÁUSULA-fSEGUNDA -- DAS OBRIGAÇÓES DAS PARTES—

2.1. São obrigações da UNIVERSIDADE:
2.1.1. Empregar seus melhores esforços e técnicas disponíveis na execução das

atividades necessárias à consecução deste Contrato;
2.1.2. Designar, para a execução de suas atividades, uma equipe de pesquisadores

tecnicamente capacitados na área de desenvolvimento do projeto, nomeando um
coordenador responsável pela administração dos trabalhos;
2.1.3. Permitir a utilização de seus equipamentos, laboratórios e demais
dependências, objetos e serviços que se fizerem necessários para a execução do

projeto, mediante remuneração.

2.2. São obrigações da FACEV:
2.2.1. Administrar e gerenciar o presente Contrato;
2.2.2. Manter arquivados e apresentar, quando exigidos por quem de direito, os
documentos que caracterizem a identificação do objeto deste Contrato com os fins e
objetivos da UNIVERSIDADE e justifiquem a participação dos servidores desta no

projeto;
2.2.3. Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidirem sobre as
atividades do projeto, com recursos deste;
2.2.4. Repassar à UNIVERSIDADE o ressarcimento referente à utilização da sua

estrutura e recursos humanos;
2.2.5. Promover a gestão dos recursos de acordo com o Decreto nº. 8241/2014.
2.3. São obrigações e direitos do CONTRATANTE:
2,3.1. Liberar todos os meios e recursos necessários para a execução deste contrato,
sobretudo os financeiros, na forma e periodicidade definidas neste Contrato, de
acordo com a cláusula quinta, mediante cobrança bancária expedida pela Fundação
Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa (FACEV) acompanhada
de nota fiscal de serviço;
2.3.2. Participar, caso seja de seu interesse, das reuniões de trabalho sobre as

operações referentes a este Contrato;
2.3.3. Receber relatórios dos trabalhos, na forma e datas estabelecidas neste

Contrato;
Parágrafo Único: O CONTRATANTE autoriza o responsável técnico (cláusula quarta)
a redistribuir as rubricas constantes na ordem de serviço, em função das necessidades

w? do projeto.
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CLÁUSULA TERCEIRA'— DOS amenos A PROPRIEDADE INTELECTUAL
 

3.1. Os pesquisadores da UNIVERSIDADE, bem como os do CONTRATANTE

declaram que não haverá geração de invenções, aperfeiçoamentos, inovações ou a
geração de novos conhecimentos que resultem no desenvolvimento de tecnologia, de
processo, produtos ou serviços que sejam passíveis de proteção e patenteamento nos

termos da Lei n. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).
3.2. Contudo, caso ocorram invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, inovações ou

a geração de novos conhecimentos que resultem no desenvolvimento de tecnologia,
de processo, produtos ou serviços que sejam passíveis de proteção e patenteamento,
todos os direitos pertencerão à UNIVERSIDADE e ao CONTRATANTE em regime de

cotitularidade, tendo em vista a colaboração prevista neste Acordo, as legislações
nacionais relativas à propriedade intelectual e os termos das Resoluções do

CONSUIUFV.
3.2.1 . A UNIVERSIDADE e o CONTRATANTE deverão celebrar novo acordo, por meio
de instrumento jurídico próprio, para estabelecer os termos, condições e obrigações

com relação à proteção, manutenção e uso e exploração da propriedade intelectual
em cotitularidade.
3.3. Os pesquisadores da UNIVERSIDADE bem como os do CONTRATANTE,

envolvidos neste projeto, comprometem-se a manter sigilo de todos os dados e

informações relativos aos resultados obtidos e terão seus direitos de propriedade

intelectual resguardados na forma da resolução nº 01/2015 do CONSUIUFV, das
legislações nacionais relativas à propriedade intelectual, bem como das resoluções do
CONSUIUFV.

CLÁUSULAºQUARTA - DA COORDENAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

4.1. A UNIVERSIDADE nomeia, pelo presente instrumento, o Professor Dr. Gerson

Rodrigues dos Santos, do Departamento de Estatística, da UNIVERSIDADE, como
Coordenador Técnico deste Contrato, que será responsável pela elaboração de

relatórios e execução dos trabalhos e do cronograma financeiro, autorização para

pagamentos e prestação de contas.

4.2. O coordenador poderá solicitar, justificadamente, a contratação de auxiliares para

pesquisa a serem remunerados com os recursos desta e mediante Contrato de

trabalho vinculado ao projeto. O coordenador e inteira e exclusivamente responsável

pelos seus atos e de sua equipe executiva indicada, por eventuais danos morais,

materiais, trabalhistas e ambientais, que possam ocorrer, isentando o CONTRATANTE

de quaisquer ônus referente aos danos. A FACEV e o CONTRATANTE se resguardam

ao direito de ação regressiva, caso necessário.
4.3. A equipe executora deverá estar ciente, pelo Professor Coordenador, que os

serviços prestados não possuem finalidades de qualquer vínculo empregatício com as

partes deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO CUSTO E DA'FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O custo total para o desenvolvimento deste projeto é de R$ 280.000,00 (duzentos

e oitenta mil reais), que será custeado integralmente pelo CONTRATANTE, que

repassará os recursos respectivos à FACEV, mediante a apresentação de Notas

Fiscais por esta emitidas, da seguinte forma: (XL
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Assinatura do Convênio. 1ª R$ 67.200, 00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

êtoéneêõãiãia útil do 2º mês de vigência do 2a R$ 16.369,23

êªéneâigia útil do 3º mês de vigência do 3ª R$ 16.369,23

êªéneâªigia útil do 4º mês de vigência do 4ª R$ 16.369,23

êtcgénsêõrºiãia útil do 5º mês de vigência do 5ª R$ 16.369,23

êtãnsêõrºigia útil do 6º mes de vigência do 6ª R$ 16.369,23

êªéneâºigia útil do ?º mês de vigência do 78 R$ 16.369,23

êªéneêõãigia útil do 8º mês de vigência do 8ª R$ 16.369,23

êfneêSrºigia útil do 9º mês de vigência do gª R$ 16.369,23

êªéncõêõrºiãia útil do 10º mês de vigência do 10ª R$ 16.369,23

ê'génsêõrºigia útil do 11º mês de vigência do 11ª R$ 16.369,23

êfnsêõsigia útil do 12º mês de vigência do 123 R$ 16.369,23

êfneêõãigia útil do 13º mês de vigência do 13ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 14º mês de vigência do 148 R$ 16.369,24   Çonvênio   
5.2. Conforme cronograma de atividades e cronograma de execução apresentados em
anexo, no Plano de Trabalho, os recursos necessários para a execução do plano de

trabalho apresentado pelo CONTRATANTE correrão por conta da dotação
orçamentária para o exercício de 2018.
5.3. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 20 (vinte) dias
úteis, contados da data de apresentação da Nota FiscaI/Fatura discriminativa,
devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá

deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do processo, desde que não

haja nenhum fato impeditivo.
5.4. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Município de
Ecoporanga-ES, a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal
exigidos, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e

suas alterações,
5.5. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com

'.as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela

w (%
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5.6. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que

modifique as informações registradas no Processo, deverá ser comunicado ao
Município de Ecoporanga/ES, mediante documentação própria, para apreciação da
autoridade competente.
5.7. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo

documento, devidamente corrigido.
5.8. 0 Município de Ecoporanga/ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento se,
no ato do atesto, os objetos adquiridos não estiverem em perfeitas condições ou de

acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
5.9. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotação

específica, a saber:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga.
070 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 — ADMINISTRAÇAÇ

123 —ADMIN|STRAÇAO FINANCEIRA

0006 — MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.020 — MAPEAMENTO DA ZONA URBANA COM REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL E

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

10000000 — RECURSOS ORDINÁRIOS.

 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO

O presente Contrato vigorará pelo período de 14 (quatorze) meses, a partir da data

de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de termos aditivos, se for do

interesse das partes. O plano de trabalho anexo a este Contrato é parte integrante

do mesmo, no qual estão explicitados os cronogramas de atividade, execução e

forma de pagamento e demais informações pertinentes.

Subcláusula única. Havendo prorrogação, as partes farão constar no mesmo termo

aditivo os novos valores de remuneração que vigerão a partir de então.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA RESCISÃO

7.1. A inexecução total ou parcial, do contrato ensejará sua rescisão nos termos dos

artigos 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

7.1.2. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA OITAVA — DAS MULTAS

Ficam estipuladas as seguintes multas:

a) De 10% (dez por cento) do valor corrigido de cada prestação prevista na cláusula

quinta, em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, sem prejuízo de

juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro—rata tempore

entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, além da correção

monetária; “
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b) De valor igual a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, a ser corrigido na

data do pagamento, devido pelo partícipe que der causa à rescisão do presente
Contrato por descumprimento das obrigações aqui assumidas.

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1, O servidor responsável pela fiscalização do objeto será o Gerente Estratégico de
Regularização Fundiária, ele ainda poderá designar formalmente um servidor(a)
responsável pela fiscalização dos objetos, sendo permitida a contratação de terceiros
para assisti-Io e subsidiá-Io de informações pertinentes a essa atribuição.
9.2. A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-Io e
subsidiá-Io de informações pertinentes a essa atribuição;
9.3. O Fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
9.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas

convenientes;
9.5. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93).
9.6. A Contratante designa os servidores: João Carlos Mendes, Matrícula 070271; e,

Marcos Antônio Alves, Matrícula 040039, para atuarem como fiscais do presente
contrato, acompanhando a execução do mesmo, conforme as previsões e
determinações da Lei 8.666/93, art. 67.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, com

renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas

resultantes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÓES GERAIS

11.1. As atividades deste Contrato serão executadas conforme Resoluções nºª.

04/2000 e 08/12 do CONSU, no que couber.

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em 04

(quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas.

Ecoporanga-ES, n?? de /M de 20 /K . .
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Geicimara Guimarães
Diretor-Presidente a FACEV

Eli al Col
Prefeito Municipal de Ecoporanga - ES
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Nilda de F tima Ferreira Soares ,szfwâzº
eitora da UFV " (:$—332554

&ªºªíÍ-çcªº &“
/' w, %

Fiscais do Contrato: , ”
João Carlos Mendes

Matrícula 07027 »

Marcos IO Alves

Matrí

De acordo:
Prof. Dr. Ger . . '_, ues dos Santos

Coorde . - or . . Projeto
Matr cula 10.306-3

TESTEMUNHAS:

1. JÁ/v/w/ZY/ ' 2. M
Nome: Nome: , .

«'Mªs- CPF: 095 00/3537-02 CPF:);OZ. 673.529—37
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GRUPO GEOTEC , Grupo de Pesquisa em Geociências Aplicadas e 'I'ecnologias

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas — Universidade Federal de Viçosa

Viçosa, 28 de março de 2018

PROJETO BÁSICO

1 DA BASE LEGAL
1.1 O presente Projeto Básico foi elaborado em observância ao estabelecido na Lei nº
8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como de Resolução CONSU
08/2012, que regulamenta a relação entre a UFV e a fundação de apoio no que diz

respeito ao suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão, de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e de inovação;

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

Planejamento nº 101 de 2000, Lei de Estatuto da Cidade nº 10.257 de 2001 e da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades de 2003. Em

observância ao estabelecido, onde os partícipes comprometem—se em cumprir sujeitando-
se às normas contidas da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei 4.320 de

17 de março de 1964, Lei nº 8666/1993, de 21 de junho de 1993, no que couber, Lei nº
12.595 de 19 de janeiro de 2012, Decreto 93.872/86, o Decreto nº 6.170, de 25 de julho

de 2007, com alterações e Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011,
Decreto 8.180, de 30 de dezembro de 2013 e Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8, de 07

de novembro de 2012. Destaca-se também as normativas do Decreto 9.310 de 15 de

março de 2018, que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à
Regularização Fundiária Urbana;

1.3 A contratação direta por dispensa de licitação tem por fundamento o art. 24, inciso
XIII, da Lei 8.666/1993, in verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...];
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que & contratada detenha inquestionável reputação
ético—profissional e não tenha fins Iucrativos;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);
[...]

2 DO OBJETO
2.1 Contratação de Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de
Viçosa — FACEV para gerenciar os recursos oriundos do Município de Ecoporanga/ES à
UFV para prestar apoio institucional à Cooperação Técnico—Científica para fins de
Cadastro Territorial Multifinalitário Urbano Utilizando RPA, Geoprocessamento e

Geoestatística para o Município. Neste projeto está contemplada a sede do município
juntamente com todos os distritos e povoados.

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

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

&,f) ,
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Ao longo da história de ocupação de terras pela humanidade, a confusão entre os limites
da propriedade e sobreposições de títulos se fizeram confusas. Um dos grandes e graves
problemas está associado à ligação entre os registros de títulos e os documentos
cartográficos existentes, trazendo consigo e falta de correlação entre a posse efetiva do

terreno e o direito adquirido expresso no Título de Propriedade, acarretando situações
gravíssimas.
0 Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM é um instrumento utilizado para fins de
ordenamento territorial e deve compor uma preocupação constante dos órgãos públicos.
Neste contexto o Ministério das Cidades tem estimulado e/ou incentivado os Municípios
brasileiros & implantarem o CTM, tendo como base os seguintes argumentos:

- O CTM corresponde a composição de informações que se prestam como base para toda
a infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas territoriais de uma

determinada região. São estas informações que, coletadas e organizadas, podem dar
suporte à tomada de decisão dos gestores públicos;
- O CTM é um importante Instrumento de Política Fiscal e Urbana;
— As informações geradas podem subsidiar o combate à pobreza através do

aperfeiçoamento dos processos de regularização fundiária e segurança jurídica. Ademais,
sâo informações para processos de monitoramento ambiental;

- Que a adoção de um Cadastro Territorial Multifinalitário completo e atualizado auxiliará
os Municípios brasileiros a exercerem suas competências prescritas nos artigos 30 e 156

da Constituição Federal de 1988, cumprindo a função social do seu território, prevista no
texto constitucional, artigos 5º, inciso XXIII, 3º, incisos I a IV, 30, inciso VIII, 170, inciso NI,

182 e 183, atendendo ao princípio da igualdade, nos termos dos artigos 5º, caput e 150,
inciso II da Constituição Federal de 1988.

4 DA ESPECIFICAÇÃO

4.1 A FACEV deverá gerenciar os recursos de acordo com o Plano de Trabalho UFV
(Anexo I) e desse Projeto Básico, em observância à legislação pertinente, bem como as

normas e condições evençadas no contrato;
4.2 A contratada deverá realizar a gestão financeira no valor de R$ 280.000,00 (duzentos

e oitenta mil reais).
4.2.1 O recurso será liberado em 14 (quatorze) parcelas, conforme cronograma abaixo:

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Assinatura do Convênio 1ª R$ 67.200,00

Até o 5º dia útil do 2º mês de Contrato 2ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 3º mês de Contrato 3ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 4º mês de Contrato 4ª R$ 16.369,23

Até o 5o dia útil do 5º mês de Contrato 5ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 6º mês de Contrato 6ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do ?º mês de Contrato 7ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 8º mês de Contrato 8ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 9º mês de Contrato 9ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 10º mês de Contrato 10ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 11º mês de Contrato 11ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 12º mês de Contrato 12ª R$ 16.369,23

Até o 5º dia útil do 13º mês de Contrato 13ª R$ 16.369,23
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 ' .5ºdia.út".do-14_ºmês ec ntratº R$1 369,24
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4.2 O valor a ser gerenciado poderá ser alterado, caso haja modificação do mesmo na
Minuta de Contrato de Prestação de Serviço firmada entre & UFV e o Município de
Ecoporanga/ES.

5 DA ESTIMATIVA DA DESPESA
5.1 Para gestão dos recursos em tela será realizado pela FACEV para realização dos
servnços;
5.2 O recurso a ser gerenciado perfaz a importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta
mil reais), a ser gerido na execução do projeto do contrato anexo.

5.2.1 Os prazos do cronograma estão sujeitos e ajustes, em função do estabelecimento
definitivo dos objetivos e metas do projeto e/ou interferências climáticas.

6 DO PLANO DE TRABALHO
6.1 O Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela UFV, é parte integrante desse
Projeto Básico (Anexo I) e deverá ser fielmente seguido pelas partes;
6.2 Qualquer alteração no plano de trabalho somente poderá acontecer com anuência
prévia e formal da UFV;

6.3 Não será admitida a realização de despesas em desacordo com o Contrato e o Plano
de Trabalho.

7 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 O serviço de gestão será executado nas dependências da contratada, ou em locais
onde se faça necessário, em decorrência da demanda e da execução do objeto.

8 CONDIÇÓES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 O recebimento e aceitação dos serviços prestados obedecerão, no que couber, ao
disposto na Lei nº 8666/93, na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e no

contrato firmado entre as partes.

9 DEVERES DA CONTRATANTE
9.1 A contratante se obriga a cumprir as normas e condições contidas neste Projeto

Básico, sem prejuízo às demais condições contidas na legislação pertinente e no contrato
firmado entre as partes;

9.2 Liberar os meios e recursos na forma e periodicidade definidas no Contrato, de acordo
com a cláusula quinta, mediante cobrança bancária expedida pela Fundação Artística,

Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa (FACEV) acompanhada de nota fiscal
de serviço;
9.3 Patrocinar as despesas de viagens extras dos representantes da Universidade

Federal de Viçosa, quando estes forem solicitados e atendidos, por via aérea ou

terrestre, desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE;
9.4 Assumir gastos de hospedagem e alimentação dos representantes da Universidade
Federal de Viçosa quando estes forem solicitados e atendidos pelo CONTRATANTE;
9.5 Emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas apresentada pela FACEV, no

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

/x .)
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10 DEVERES DA CONTRATADA
10.1 A FACEV deve cumprir todas as obrigações constantes nesse Projeto Básico e seus
anexos, assumindo a execução da sua proposta, responsabilizando por todos os riscos e
as despesas decorrentes da boa e regular execução do objeto e, ainda, cumprir a

legislação pertinente ao objeto deste Projeto Básico, bem como as cláusulas e condições
avençadas no contrato;

10.2 Movimentar os recursos conforme planejamento feito junto à FACEV e com e
autorização da contratante para que o responsável técnico possa redistribuir as rubricas
constantes no centro do custo do projeto, em função das necessidades do mesmo;

103 Prestar contas dos recursos disponibilizados pela UFV, atentando, no que couber, ao

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

10.4 Submeter-se ao controle finalístico e de gestão por parte da UFV;

10.5 Encaminhar e prestação de contas à Diretoria Financeira da UFV, anexando os

documentos a seguir, sem prejuízo a outros exigidos pela PI MPOG/MF/CGU nº 507 de
24 de novembro de 2011; e demais legislações pertinentes ao assunto.
10.5.1 Termo de abertura de Centro de Custo junto à FACEV;

10.5.2 Extrato financeiro de todo o período, desde a data da disponibilização do recurso
até o término da execução do objeto;

10.5.3 Cópia dos comprovantes de pagamentos realizados;
10.5.4 Relatório de Cumprimento do Objeto;
10.5.5 Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

10.5.6 Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
10.5.7 Relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

10.5.8 Relação dos serviços prestados, quando for o caso;

10.5.9 Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

10.6 Encaminhar a prestação de contas no prazo de 30 dias, contados do término do
contrato ou da execução do objeto.

11 DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
11.1 O Controle e o acompanhamento da execução do objeto desse Projeto Básico
obedecerão as normas contidas na Lei nº 8666/93, sem prejuízo a outros instrumentos
adotados pela contratante para o cumprimento da boa e regular execução dos serviços;

11.2 O acompanhamento e controle da execução desse Projeto Básico ficará à cargo do
Professor Dr. Gerson Rodrigues dos Santos, da Universidade Federal de Viçosa, através
de servidor ou equipe de servidores designados no contrato.

12 DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

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

exigida; apresentar documentação falsa; ensejar o retardamento da execução do seu
objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se

A?»)
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de modo inidôneo; fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, estará sujeita às
penalidades previstas na Lei 8666/%, sem prejuízo às demais sanções cabíveis.

13 DO CONTRATO
13.1 O Contrato firmado entre as partes terá validade de 14 (quatorze) meses, contados
da data da sua assinatura e comprovante de pagamento da primeira do custo total do
projeto;

13.2 Em caso de prorrogação da Minuta de Contrato de Prestação de Serviço entre a
UFV e o Município de Ecoporanga/ES, o presente contrato poderá ser prorrogado por
igual período, mediante a celebração de Termo Aditivo.

14 DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS
14.1 Os recursos serão transferidos à contratada na periodicidade definida neste

Contrato, mediante cobrança bancária expedida pela Fundação Artística, Cultural e de
Educação para a Cidadania de Viçosa (Facev) acompanhada de nota fiscal de serviço;

14.2 Os recursos, com a autorização do contratante, poderão ser redistribuídos entre as
rubricas constantes no centro de custo do projeto, pelo responsável técnico, em função
das necessidades do mesmo.

15 DOS ANEXOS
15.1 Anexo I — Plano de Trabalho entre UFV e Município de Ecoporanga/ES

15.2 Anexo II — Plano de Trabalho entre UFV e FACEV

16 DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÓES
16.1 O responsável pelas informações deste Projeto Básico e o Professor Dr. Gerson

Rodrigues dos Santos, do Departamento de Estatística, que estará à disposição para
prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, que se fizerem necessários, através do

telefone (31) 3899-2264 ou do e-mail gerson.santos©ufv.br no horário das 08:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira

Viçosa — MG, 28 de março de 2018

! tx? —
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Prof. . , érsorlwigues dos Santos

Coo ena or Geral do Projeto
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ANEXO 1

PLANO DE TRABALHO UFV E MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES

I— Relação entre as Partes

1.1. Compete à UFV desenvolver as atividades necessárias para a realização do
Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) Urbano do Município de Ecoporanga/ES de
acordo com as metas e produtos abaixo discriminados. O CTM urbano dos municípios
será feito através de metodologias técnico—Científicas constantes em Geoprocessamento e
Geoestatística utilizando RPA (Remotely Piloted Aircraft / Drones). Além disso, faz parte
ainda dos objetivos deste a transferência de saberes de todo o processo.

1.1.1. Meta 1: Elaboração da Metodologia e Planejamento da Execução do CTM

1.1.1.1 Atividades a serem desenvolvidas:

Para conseguir a resolução espacial com GSD (Ground Sample Distance) de até 8
cm/pixel afim de permitir a geração de ortofotos na escala 1:1.000, conforme Decreto

9.310 de 15 de março de 2018, propõe-se a:

a) Elaboração do Planejamento Amostral (levando em consideração a fundamentação
teórica de Estatística);

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

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

sucessivas e entre as faixas adjacentes, base de operações, número de fotos e de
faixas (quesitos fundamentais para a qualidade exigida pela ABNT);

d) Execução de voos através das diretrizes definidas nos planos de voos e diretrizes
regulatórias definidas pela ANAC (estando ainda sujeita à interferências climáticas);

e) Imageamento fotogramétrico através de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems);
f) Determinação de pontos de controle terrestre com uso de receptores GNSS

geodésicos;
9) Geração do mosaico de ortofotos digital georreferenciado;

h) Restituição linear de quadras, lotes, edificações e logradouros, sobre o mosaico de
ortofotos;

i) Atualização do BCI (Boletim Cadastral Imobiliário) do Município;
j) Digitalização das informações cadastrais de BCI do Município;
k) Integralização dos dados em um sistema de informações geográficas (Ressalta-se

que a FGV — Planta Genérica de Valores somente poderá ser criada como

princípios científicos de homogeneidade de características e valores após esta
última fase).

1.1.1.2 Produtos:

Os produtos finais a serem apresentados como resultado final do trabalho serão:

- Arquivos digitais de ortofotos (formato JPEG ou GeoTIFF);
- Mosaico de ortofotos georreferenciado com o GSD de até 8 cm/pixel;

' Modelo Digital de Superfície (MDS), com resolução aproximada de 15 cm em arquivo
GeoTIFF e kmz, ou formato a ser definido pela contratante, em nível de pré—planejamento;
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- Modelo Digital de Terreno (MDT) com resolução aproximada de 15 cm em arquivo

GeoTIFF e kmz, ou formato a ser definido pela contratante, em nível de pré—planejamento;

' Curvas de nível do terreno, em nível de pré-planejamento;
' Plantas Digitais (nos formatos PDF, SHP (ESRI) e CAD de todos os levantamentos
realizados (quadras, lotes e limites);
º Arquivo texto com todas as informações do BCI do Município;
— Base de dados digitalizada do BC! atualizado.

12. Todos os relatórios serão entregues em meio digital (formato pdf). Os arquivos
vetoriais das cartas e imagens poderão ser entregues no formato shapefile (.shp) ou outro
formato passível de exportação para sistema ArcGis ou compatíveis com padrão
OpenGIS. Todas as imagens georreferenciedas deverão ser entregues em formato
GEOTIFF ou TIFF.

1.3. Compete à FACEV/UFV realizar a prestação de contas das despesas realizadas para
a execução da Minuta de Contrato firmada entre as partes, para os órgãos de controle,
por ocasião da prestação de contas da entidade ao final do exercício.

14. Ao término da execução das atividades objeto deste Termo de Execução
Descentralizada, a Universidade Federal de Viçosa apresentará à Secretaria Nacional de

Desenvolvimento Urbano demonstração formal indicando que as metas e objetivos foram
plena e efetivamente atingidos.

1.5. A FACEV/UFV quando da execução do orçamento descentralizado, se compromete a

atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

1.6. A execução do plano de trabalho deverá ser realizada diretamente pela UFV, sendo
a FACEV responsável pela gestão dos recursos de acordo com o Decreto nº 8.241/2014.

17. Ao Município de Ecoporanga/ES compete acompanhar a execução das atividades

previstas e aferir a qualidade dos produtos elaborados pela UFV conforme especificações
estabelecidas no contrato.

ii/y

%:W
Prof. gérson eáigues dos Santos

Coo or Geral do Projeto
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ANEXO 2

PLANO DE TRABALHO UFV E FACEV

Fundação Artística, Cultural e
De Educação para a Cidadania de Viçosa

Vila Gianetti, Casa 3 - Campus da UFV

36.570-000 — Viçosa — MG
CNPJ: 02.414.568/0001-84

 

   

     
   

      
  

 

Processo:

ÍÃCEV
FundaçãuArt/çtica, Cu?“ '
Eri: ação para &; Cister

Dispensa Nº :   
      

 

1 — RAZÃO SOCIAL: 2 — CNPJ

Universidade Federa 25.944.455/0001-96

  

  
     

1 - RAZÃO SOCIAL:
Fundação Artística, Cult. de Educ. para a Cidadania de Viçosa (FACEV)

  
  

   
  » ma

2 - NPJ

02.414.568/0001-84

 

3 — ENDEREÇO SEDE (AV., RUA, Nº, BAIRRO):

Vila Gianetti, Casa 3 — Campus da UFV
 

   

   

  
   

 

4 - CIDADE 5 - CEP 6 - DDD/TELEFONE 7 - FAX

Viçosa 36570-900 (31) 3899-2194 (31) 3891-1417

8 - CONTA CORRENTE 9 — BANCO 10 - AGÉNCIA 11 - PRAÇA DE PAGAMENTO

81266—8 001 0428-6 Viçosa

12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 13 - CPF:

Geicimara Guimarães 064.755.196-93

14 - CI./ÓRGÃO EXPEDIDOR 15 — CARGO 16 - DATA VENC. MANDATO

MG-2186678 — PC/MG Diretora-Presidente 2020

17 - ENDEREÇO RESIDENCIAL 18 — CEP

Rua: José Euclides Santana 341, apto 12 — Santa Clara- 36570-000

Vi osa, MG.     

 

  
o1- NOME ' oz - DEPARTAMENTO:
 

   

GERSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTATÍSTICA

03 — CPF 04 — IDENTIDADE 05 — MATRÍCULA SIAPE

043.678687-70 1.292.332-ES 1804263

06 — E-MAIL 07 — TELEFONES

erson.santos ufv.br 31-3899-2264 
   
01-NO'ME ' ' ". ' 72ÉDE'PARTÁMENTÓ:J
 

03 — CPF 04 — IDENTIDADE 05 - MATRÍCULA SIAPE

       
 

06 — E-MAIL 07 — TELEFONES A

x A



IV - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

 

1 - PROGRAMA / TÍTULO DA OBRA
Realização do Cadastro Territorial Multifinalitário Urbano do Município de Ecoporanga — ES.
 

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Constituição Federal de 1988

Emendas Constitucionais:

EC nº 18/98, EC nº 19/98, EC nº 20/98, EC nº 34/2001, EC nº 41/2003, EC nº42/2003 e EC nº 47/2005

Lei nº 9.785/1999

Lei nº 101/2000

Lei nº 10.257/2001

Lei nº 13.465/2017

Decreto nº 9310/2018

Dispensa a Licitação:
Lei nº 8958/94

 

Decreto nº 7.423/ 10

Inciso XIII, art. 24, Lei nº 8.666/93

3- PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO: TÉRMINO:

420 dias Novembro/2018 Dezembro/2019   
4 — OBJETIVOS:

O presente projeto tem por objetivo a cooperação técnico-científica para a realização do Cadastro

Territorial Multifinalitário Urbano do Município de Ecoporanga/ES através de metodologias técnico-
científicas constantes em Geoprocessamento e Geoestatística utilizando RPA (Remotely Piloted

Aircraft/Drones). Além disso, faz parte ainda dos objetivos deste a transferência de saberes de todo o
processo.

 

 
5 — JUSTIFICATIVA:

A elaboração de documentos que levem a um levantamento de dados sobre o Território Municipal é

necessário, principalmente para elaboração de políticas públicas mais eficientes.

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

sobreposições de títulos se fizeram confusas. Um dos grandes e graves problemas está associado à

ligação entre os registros de títulos e os documentos cartográficos existentes, trazendo consigo a falta de
correlação entre a posse efetiva do terreno e o direito adquirido expresso no Título da Propriedade,

acarretando situações gravíssimas.

0 Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM é um instrumento utilizado para fins de ordenamento territorial e

deve compor uma preocupação constante dos órgãos públicos. Neste contexto o Ministério das Cidades

tem estimulado e/ou incentivado os Municípios brasileiros a implantar o CTM, tendo como base os
seguintes argumentos:

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

infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas territoriais de uma determinada região. São

estas informações que, coletadas e organizadas, podem dar suporte à tomada de decisão dos gestores

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

— As informações geradas podem subsidiar o combate à pobreza através do aperfeiçoamento dos
processos de regularização fundiária e segurança jurídica. Ademais, são informações para processos de
monitoramento ambiental;

- Que a adoção de um Cadastro Territorial Multifinalitário completo e atualizado auxiliará os
Municípios brasileiros a exercerem suas competências prescritas nos artigos 30 e 156 da Constituição
Federal de 1988, cumprindo a função social do seu território, prevista no texto constitucionaI/a/Pttgos 5º,
  



 

inciso XXIII, 3º, incisos I a IV, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 182 e 183, atendendo ao princípio da

igualdade, nos termos dos artigos 5º, caput e 150, inciso II da Constituição Federal de 1988.

A UFV possui em seu corpo técnico diversos profissionais e estudantes de pós-graduação com experiência

para o desenvolvimento do projeto, sendo reconhecida nacional e internacionalmente por suas pesquisas.
A universidade propõe, no âmbito das atividades de execução do projeto, o desenvolvimento de uma série
de estudos de aplicação prática sobre o tema.

 

6 — PRINCIPAIS ATIVIDADES

6.1. Meta 1: Elaboração da Metodologia e Planejamento da Execução Cadastro Linear

6.1.1 Atividades a serem desenvolvidas:

Para conseguir a resolução espacial com GSD (Ground Sample Distance) de até 8 cm/pixet afim de
permitir a geração de ortofotos na escala 1:1.000 atendendo plenamente o cadastro, propõe-se a:

As Atividades do Projeto são:

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

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

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

entre as faixas adjacentes, base de operações, número de fotos e de faixas (quesitos fundamentais para a
qualidade exigida pela ABNT);

d) Execução de voos através das diretrizes definidas nos planos de voos e diretrizes regulatórias definidas
pela ANAC (estando ainda sujeita à interferências climáticas);
e) Imageamento fotogramétrico através de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems);

f) Determinação de pontos de controle terrestre com uso de receptores GNSS geodésicos;
9) Geração do mosaico de ortofotos digital georreferenciado;

h) Restituição linear de quadras, lotes, edificações e logradouros sobre o mosaico de ortofotos;

i) Atualização do BCI (Boletim Cadastral Imobiliário) do Município;

j) Digitalização das informações cadastrais de BCI do Município;
k) Integralização dos dados em um sistema de informações geográficas (Ressalta-se que a FGV — Planta
Genérica de Valores somente poderá ser criada como princípios científicos de homogeneidade de
características e valores após esta última fase).

 

7 - RESULTADO(S) ESPERADO(S)

7.1. Produtos:

Os produtos finais a serem apresentados como resultado final do trabalho serão:

- Arquivos digitais de ortofotos (formato JPEG ou GeoTIFF);

' Mosaico de ortofotos georreferenciado com o GSD de até 10 cm/pixel;

- Modelo Digital de Superfície (MDS), com resolução aproximada de 15 cm em arquivo GeoTIFF e kmz, ou
formato a ser definido pela contratante, em nível de pré—planejamento;

' Modelo Digital de Terreno (MDT) com resolução aproximada de 15 cm em arquivo GeoTIFF e kmz, ou

formato a ser definido pela contratante, em nível de pré—planejamento;

- Curvas de nível do terreno, em nível de pré-planejamento;

' Plantas Digitais (nos formatos PDF, SHP (ESRI) e CAD de todos os levantamentos realizados (quadras,
lotes e limites);

º Arquivo texto com todas as informações do BCI do Município;

— Base de dados digitalizada dos dados do BCI.   
 



 

8 — IMPACTO DO PROJETO

Produção de materiais que permitam aos gestores do município de Ecoporanga/ES a gestão pública

eficaz com informações acuradas e de última geração. Atendendo a Lei nº 13.465/2017 e Decreto nº

9.310/2018 será possível atualizar e modernizar a emissão dos títulos de propriedades. Ademais, esta
Cooperação Técnico-Científica não só dará condições para a regulamentação de documentação e
segurança de posse, como também a organização social.

 

9- FATORES DE CONTEXTO — FAVORÁVEIS

NÃO SE APLICA
 

10 — FATORES DE CONTEXTO — DESFAVORÁVEIS

NÃO SE APLICA
 

11 - METODOLOGIA

Já Detalhada no item 6.

 

12 — PESSOAS BENEFICIADAS
  QUANTIDADE DESCRIÇÃO

Toda a população de Ecoporanga/ES. 
 

 

 



V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Para otimização dos trabalhos, em suas diferentes fases de execução (com algumas ações
concomitantes), estes serão planejados em etapas, algumas das quais com atividades em campo e

outras, de processamento das informações, em instalações apropriadas. Assim, o cronograma de

serviços compreenderá duas fases, denominadas como Cadastro Linear (georreferenciamento
completo da sede do município) e Atualização do BCI.

Para a parte de Cadastro Linear, o cronograma compreende 4 meses:

Planejamento Geral: 7 dias (Toda equipe)

Planejamento Amostral: 8 dias (Equipe Estatística, Técnica e Executora)

Planejamento de Voo: 3 dias (Equipe Estatística, Técnica e Executora)

Execução de Voos e Implantação de Pontos de Controle em Solo (GCP) com receptor GNSS
L1+L2: 22 dias (Equipe Técnica e Executora)

Processamento de Imagens : 20 dias (Equipe de Geoprocessamento e Executora)

Reunião com a Contratante: 3 dias (Equipe da Coordenação e Técnica)

Restituição Geral da Área: 40 dias (Equipe Estatística, Técnica e Executora)

Reunião com a Contratante: 3 dias (Equipe da Coordenação e Técnica)

Finalização do Projeto: 13 dias (Equipe Estatística, Técnica e Executora)

Entrega dos Produtos: 1 dia (Equipe da Coordenação e Técnica)

Para a fase de atualização do BCI e integralização da base de dados atual, o cronograma
compreende 10 meses:

Planejamento amostral: 10 dias;

Preparação de material: 15 dias;

Atualização de BC]: 8 meses;

Digitalização de base atual de BCI: 3 meses;

Conclusão e entrega de todos os produtos do Projeto: 5 dias.

 


