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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA / MODELO DE PROPOSTA  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR E SUAS LEIS 
COMPLEMENTARES (LEI DE PARCELAMENTO E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO), 
PARA REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, PARA REVISÃO DO CODIGO 
DE POSTURA, NA ELABORAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DE DIRIETO DE 
PREEMPÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DE OUTORGA ONEROSA 
DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO, NA ELABORAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA, NA ELABORAÇÃO DA LEI 
DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA E NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE ITATIAIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 
 
I. DA INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 
  
A Constituição Federal de 1988, Capitulo II Da Política Urbana, mais especificamente no artigo 182, 
estabelece competência aos municípios para disporem e executarem suas Políticas de Desenvolvimento 
Urbano. 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 
habitantes. (Regulamento) (Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016) 
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais. 
 

NA PROMULGAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001, QUE 

“REGULAMENTA OS ARTS. 182 E 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECE 

DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

DENOMINADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1° DE “ESTATUTO DAS CIDADES”, A 

POLÍTICA URBANA TEM SUAS DIRETRIZES GERAIS DEFINIDAS PARA CONSOLIDAR O 
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“OBJETIVO DE ORDENAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA 

CIDADE E GARANTIR O BEM ESTAR DE SEUS HABITANTES”, DISPOSTO NO ARTIGO 182 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DESTACADO NO ARTIGO 2° DA LEI FEDERAL N°10.257, 

CONFORME A SEGUIR: 
 
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
atendimento ao interesse social; 
IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 
Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 
VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da 
infra-estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
h) a exposição da população a riscos de desastres naturais; (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011). 
h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012) 
VII - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico 
do Município e do território sob sua área de influência; 
VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 
IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do 
desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos 
diferentes segmentos sociais; 
XI - recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; 
XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico; 
XIII - audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos 
ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança 
da população; 
XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de 
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população 
e as normas ambientais; 
XV - simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a 
redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 
XVI - isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao 
processo de urbanização, atendido o interesse social. 
XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões 
construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. 
(Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013) 
XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e 
saneamento. (Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015) 
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O município de Itatiaia esta localizado na divisa dos Estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais, na Serra 
da Mantiqueira, na mesorregião do Médio Paraíba e microrregião Valem do Paraíba Fluminense, tendo 
como municípios limítrofes Bocaina de Minas (MG) e Resende (RJ).  
Com uma área territorial de 245,1 km², correspondente a 4% da área da Região do Médio Paraíba, 
segundo IBGE, a Cidade de Itatiaia possui uma população estimada de 30.703 pessoas (fonte: 
https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=330225&idtema=130). 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itatiaia#/media/File:RiodeJaneiro_Municip_Itatiaia.svg 

 
Segundo o Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257/2001), artigo 41, a Prefeitura Municipal de 
Itatiaia tem a obrigação de ter o seu Plano Diretor vigente, conforme se observa a transcrição do artigo a 
seguir:  
 
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I - com mais de vinte mil habitantes; 
II - integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III - onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal ; 
IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V - inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional 
ou nacional. 
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e 
financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 
§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano 
integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 
§ 3o As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no 
qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com 
vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, 
inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de 
prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, 
bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. 
(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
 
O Plano Diretor de Itatiaia, inicialmente, foi instituído a partir da Lei Municipal n° 02, de 28 de 
dezembro de 1998, sendo alterado pela Lei Municipal nº 010, de 17 de dezembro de 2007, que por fim 
foi alterado pela Lei Municipal n° 35, de 05 de abril de 2016. 
Apesar de recente, o Plano Diretor, em vigência, não observou § 3° do artigo 24 da Lei Federal n° 
12.587, de 03 de janeiro de 2012, que “institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 



 
                                        

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ 
E-mail: licitaca.itatiaia@yahoo.com.br – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, Ramais 310 ou 230 

14 

revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras 
providências “, onde determina que no Plano Diretor esteja o Plano de Mobilidade compatibilizado, 
conforme transcrito abaixo: 

  
Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá 
contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como: 
 I - os serviços de transporte público coletivo;  
II - a circulação viária;  
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;  
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;  
VII - os polos geradores de viagens;  
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; 
e  
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 
(dez) anos.  
§ 1o  Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do 
plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos 
diretores ou neles inserido.  
§ 2o  Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o 
foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por 
bicicleta, de acordo com a legislação vigente.  
        § 3o  O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no 
prazo máximo de 3 (três) anos da vigência desta Lei.  
        § 3º  O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no 
prazo máximo de sete anos, contado da data de vigência desta Lei.        (Redação dada pela Medida Provisória nº 748, de 
2016) 
§ 3o  O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser compatibilizado com o plano diretor municipal, existente ou em elaboração, 
no prazo máximo de 6 (seis) anos da entrada em vigor desta Lei.        (Redação dada pela Lei nº 13.406, de 2016) 
§ 3º  O Plano de Mobilidade Urbana será compatibilizado com o plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no 
prazo máximo de sete anos, contado da data de entrada em vigor desta Lei.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 818, de 
2018) 
§ 4o  Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na data de promulgação desta Lei terão o 
prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos 
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei.  
       § 4º  Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até a data de promulgação desta Lei terão 
o prazo máximo de sete anos, contado da data de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.        (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 748, de 2016) 
§ 4o  Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até a data de promulgação desta Lei terão o 
prazo máximo de 6 (seis) anos de sua entrada em vigor para elaborá-lo, findo o qual ficam impedidos de receber recursos 
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana, até que atendam à exigência desta Lei.        (Redação dada pela Lei 
nº 13.406, de 2016) 
§ 4º  Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até a data de entrada em vigor desta Lei terão 
o prazo máximo de sete anos, contado da data de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.  (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 818, de 2018) 
§ 5º  Encerrado o prazo a que se refere o § 4º, os Municípios ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais 
destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência estabelecida nesta Lei.         (Incluído pela Medida Provisória nº 
748, de 2016) 
§ 6º  Os Municípios que descumprirem o prazo previsto no § 4o ficarão impedidos de receber recursos federais destinados à 
mobilidade urbana até que seja elaborado o plano a que refere o caput.   (Incluído pela Medida Provisória nº 818, de 2018) 
 
O artigo 24, da Lei Federal n° 12.587/2012, teve o parágrafo 3°, alterado pela Medida Provisória n° 818, 
de 11 de janeiro de 2018, estabelecendo o “prazo máximo de sete anos”, contado da data de entrada em 
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vigor desta lei, ocorrido em 12 de janeiro de 2015, para que o Plano de Mobilidade seja compatibilizado 
com o Plano Diretor Municipal, o que ocorreria, segundo esse parágrafo, em 12 de janeiro de 2019. O 
parágrafo 4° do mesmo artigo da lei estabelece, ainda, a mesma data para o Plano de Mobilidade, além de 
compatibilizado ao Plano Diretor, esteja em vigor, sendo a punição para os municípios que não o fizerem, 
instituído no parágrafo 6° que foi incluído na Lei em questão a partir do MP n° 818/2018, o impedimento 
de receber recursos federais destinados a Mobilidade Urbana. 
A Lei Municipal n° 868, de 28 de dezembro de 2017, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo 
do Município de Itatiaia para o período de 2018/2021”, no artigo 3°, que define a Diretriz de Governo e 
seus eixos programáticos, no eixo V, “Habitação e Regularização Fundiária”, prever, em uma das suas 
ações prioritárias, “realizar revisões nas Legislações de Ordenamento, Uso de Solo e Licenciamento 
Público” e no eixo XII, “Obras de Infraestrutura e a Integração Urbanística”, tem nas ações prioritárias a 
“elaboração e a implementação do Plano de Mobilidade”, legitmizando o atividade administrativa 
municipal de implantar ordenamentos jurídicos e de gestão que busquem por eficiência e qualificação nas 
promoções das ações do Poder Público local.  
Dados do IBGE demonstram que houve um aumento expressivo populacional de Itatiaia entre os anos 
1991 e 2010 e conseqüentemente um deslocamento considerável das populações residentes nas áreas 
rurais para as áreas urbanas, bem como urbanizações de novas áreas, muitas vezes, sem ordenamento e 
planejamento urbano, gerando adensamentos habitacionais em áreas precárias.   
 
 
       
 
     
 
 

 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=330225&search=rio-de-janeiro|itatiaia 

Itatiaia passou por mudanças socioeconômicas significativos no tempo. Em bibliografias acadêmicas, 
identificam se momentos bem distintos de atividades econômicas que caracterizaram a região, e, mais 
especificamente, a Cidade de Itatiaia, onde se descrevem uma transição da agricultura para o turismo de 
visita, principalmente, aos atrativos de suas belezas naturais emoldurado, ainda, pela presença territorial 
do primeiro Parque Nacional de Conservação Ambiental da Mata Atlântica. O Turismo foi se enraizando 
como importante atividade geradora de oportunidades econômicas, mas recebeu o fortalecimento de 
Indústrias, principalmente, no setor automotivo, dando uma alavancada na economia local. Com o 
crescimento econômico, se atribui academicamente, uma migração de populações da região e de outros 
estados, buscando oportunidades de emprego e renda na Cidade de Itatiaia, trazendo consigo ocupações, 
na grande maioria, irregulares de suas áreas.          
Diante dos graves e complexos problemas provocados pelo crescimento ininterrupto e desordenados das 
Unidades Administrativas (Centro, Pendo e Maringá/Maromba) se intensificam os conflitos com as 
principais Unidades de Conservação que influenciam a região (Parque Nacional de Itatiaia, APA da Serra 
da Mantiqueira, Parque Estadual da Pedra Selada, Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Rio 
Negro), aumentam os aglomerados habitacionais, aumentam as ocupações e construções irregulares e, 
conseqüentemente, surgem vários conflitos fundiários e urbanísticos, que acabam se agravando pela falta 
de Políticas e Legislações mais atuais para as reais demandas sociais locais.    
O Código de Posturas, Lei Complementar n° 008, de 28 de dezembro de 1998, e o Código de Obras e 
Edificações, 28 de dezembro de 1998, são defasados, não acompanhando os dispositivos do Plano Diretor 
em vigência, sendo recomendada, também, essa compatibilização.  

Evolução Populacional 

Ano Itatiaia Rio de Janeiro Brasil 

1991 16.073 12.807.706 146.825.475 

1996 20.943 13.323.919 156.032.944 

2000 24.739 14.391.282 169.799.170 

2007 31.185 15.420.375 183.987.291 

2010 28.783 15.989.929 190.755.799 
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Com o advento da aprovação da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da 
reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para 
aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis nos 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, 13.001, de 20 de junho de 2014, 11.952, de 25 de junho de 2009, 13.340, de 28 
de setembro de 2016, 8.666, de 21 de junho de 1993, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 12.512, de 14 de 
outubro de 2011,10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil), 11.977, de 7 de julho de 2009, 9.514, de 20 de novembro de 1997, 11.124, de 
16 de junho de 2005, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 10.257, de 10 de julho de 2001, 12.651, de 25 de 
maio de 2012, 13.240, de 30 de dezembro de 2015, 9.636, de 15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio 
de 1990, 13.139, de 26 de junho de 2015, 11.483, de 31 de maio de 2007, e a 12.712, de 30 de agosto de 
2012, a Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, e os Decretos-Leis nos 2.398, de 21 de 
dezembro de 1987, 1.876, de 15 de julho de 1981, 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 3.365, de 21 de 
junho de 1941; revoga dispositivos da Lei Complementar no76, de 6 de julho de 1993, e da Lei no 13.347, 
de 10 de outubro de 2016; e dá outras providências” e com a necessidade de adequarmos sempre as 
Políticas Publica Urbanas da Cidade, devido a influencia de importantes marcos ambientais, a vigência da 
Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que “Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera 
as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, 
e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências”, se justifica a 
contratação, objeto desse Termo de Referencia. 
A contratação de empresa prestadora de serviços especializados de consultoria técnica para revisão do 
Plano Diretor e suas Leis Complementares (Lei de Parcelamento e Lei de Uso e Ocupação de Solo), para 
revisão do Código de Obras, para revisão do Código de Obra e Edificações, para revisão do Código de 
Postura, na elaboração da Lei Complementar de Preempção, na elaboração da Lei Complementar de 
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, na elaboração da Lei Complementar de 
Operação Urbana Consorciada, na elaboração da Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança e na elaboração 
do Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de Itatiaia é ferramenta essencial para a promoção de Políticas 
Públicas de Urbanismo consolidada com as legislações federias pertinentes e vigentes, razão pela qual se 
dá início a este processo licitatório de contratação, conforme dispositivos da Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”, na Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002 /2002, que “Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”, e nas demais normas legais e 
regulamentares pertinentes ou outras que vierem a substituí-las. 
Como rege os instrumentos legais, citados acima, mais especificamente a Lei Federal n°. 8.666/93, a 
contratação desta natureza não é classificada como continuada, sendo necessária a realização de 
procedimento licitatório.  
O prazo para execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja justificativa. 
 
II. DO OBJETO 
 
A contratação de empresa prestadora de serviços especializados de consultoria técnica para revisão do 
Plano Diretor e suas Leis Complementares (Lei de Parcelamento e Lei de Uso e Ocupação de Solo), para 
revisão do Código de Obras, para revisão do Código de Obra e Edificações, para revisão do Código de 
Postura, na elaboração da Lei Complementar de Preempção, na elaboração da Lei Complementar de 
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, na elaboração da Lei Complementar de 
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Operação Urbana Consorciada, na elaboração da Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança e na elaboração 
do Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro. 
 
III. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
A Consultoria deverá desenvolver as atividades e elaborar os respectivos produtos conforme a seguir: 
 
ATIVIDADES E RESULTADOS 

 
1ª FASE: Mobilização e estruturação para Revisão do Plano Diretor de Itatiaia (PDI)   
 
1.1 Cronograma físico 
 
Elaborar cronograma físico de trabalho, com base nas atividades, produtos e cronograma previstos neste 
Termo de Referência, identificando obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes, 
responsáveis e datas para entrega dos produtos e realização de reuniões técnicas de capacitação, 
preparatórias, consolidação e coordenação além de oficinas, audiências públicas e conferências que 
objetivem a Revisão do Plano Diretor de Itatiaia (PDI) e de suas Leis Complementares vigentes, na 
elaboração de outras leis complementares ao Plano Diretor, bem como na elaboração e implementação do 
Plano de Mobilidade da Cidade de Itatiaia.  
 
1.2 Metodologia de Trabalho  
 
Definir, justificar e apresentar os métodos e técnicas a serem adotados para a execução das atividades e 
eventos necessários ao atendimento do Objeto deste Termo de Referencia.  
 
1.3 Planejamento e Gestão Urbana do Município 
 
Avaliar a capacidade institucional da administração municipal para desempenhar as funções pertinentes 
às áreas de planejamento e gestão urbana no que se refere aos aspectos, abaixo descritos, bem como 
apresentar soluções para o enfrentamento das fragilidades encontradas: a) Elaborar Projetos 
Arquitetônicos de Infraestrutura Urbana; b) Captar Recursos Financeiros no âmbito Público e Privado; c) 
Regulamentações das Legislações Urbanísticas; d) Implementação dos instrumentos do Estatuto da 
Cidade; e) Atividades de licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo para fins urbanos, 
edificações, obras e posturas municipais; f) Atividades de fiscalização de transito e de controle da ordem 
pública; e g) Gestão Social e Participativa. 
 
2ª FASE: Análise Temática Integrada 

PRIMEIRA PARTE  

Diagnosticar a realidade atual do município a partir de estudos e levantamentos de dados disponíveis em 
Sites Oficiais, Cadastros Públicos, Mapas, Imagens, Levantamentos de Campo, Audiências Públicas, 
Planos Setoriais e Legislações vigentes: 
 

2.1. Inserções e Características Regionais do Município 
 
Identificar, localizar, e caracterizar as atuais condições da infraestrutura de acesso ao Município pelos 
diferentes modais de transporte; caracterizar a participação na economia regional; e identificar o papel do 
município na rede urbana brasileira. 
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2.2. Caracterizações Socioeconômicas e Ambientais 
 
Levantar e mapear os aspectos socioeconômicos e ambientais, tendo como bases dados oficiais do IBGE, 
do TCE, INEA, IBAMA, entre outros institutos de Pesquisa: população total, urbana e rural; distribuição, 
densidade e crescimento populacional; PIB; IDH-M; renda; pobreza; migração; pirâmide etária; 
população economicamente ativa; dados sociais; dinâmica econômica com identificação do perfil 
produtivo, atividades predominantes e os indicadores de trabalho; e caracterização de patrimônios 
ambientais. 
 

2.3. Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópica e de antropicos  
 
Mapear as áreas do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas consolidadas e áreas de expansão 
urbana (sejam internas ou externas ao(s) perímetro(s) urbano(s)), visando a identificação das respectivas 
capacidades de suporte ambiental em relação a usos e ocupações antrópicos. 
 
2.4. Uso e ocupação atual do solo  
 
Mapear o uso e ocupação atual do território municipal, com ênfase nas Áreas Urbanas, Áreas de 
Expansão Urbana e Áreas de Unidades de Conservação Ambiental, a partir de dados disponíveis em 
cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo. 
 
2.5. Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços 
públicos 
 
Avaliar a adequação da capacidade de suporte, atendimento e distribuição espacial - atual e futura – das 
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos para definição de soluções específicas para garantir os 
direitos à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer; 
 

2.6. Capacidade de Gestão e Fiscalização 
 
Avaliar a capacidade do Poder Público Municipal na gestão de logradouros e equipamentos públicos e de 
fiscalização de obras, trânsito e usos dos solos, bem como identificar os principais conflitos no 
crescimento urbanos da Cidade. 
 
SEGUNDA PARTE  
 
Construir análises integradas e mapas síntese, a partir da relação entre os dados e características 
levantados na parte 1, conforme descrição a seguir: 
 
2.7. Uso e ocupação do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos 
  
A partir dos resultados das atividades da PRIMEIRA PARTE, avaliar a adequação de uso e ocupação 
atual do território municipal assim como a pertinência das legislações municipais vigentes, em relação às 
capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas das áreas do território municipal. 
 
2.8. Expansão urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos 
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Avaliar a adequação de áreas não urbanizadas passíveis de expansão urbana caso identificada necessidade 
após estudos de saturação da densidade do zoneamento existente e proposto, sejam internas ou externas 
ao(s) perímetro(s) urbano(s), considerando as respectivas capacidades de suporte ambiental e a 
viabilidade de investimentos para ampliação das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, frente 
às dinâmicas atuais e futuras – demográfica, imobiliária e das principais ou potenciais atividades 
produtivas do município. 
 

2.9. Condições gerais de moradia e fundiárias  
 
A partir dos resultados da atividade 2.3. e das condições socioeconômicas da população urbana, avaliar a 
regularidade fundiária e suas condições de moradia para definição de soluções específicas para garantir os 
direitos à terra urbana, à moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e ao saneamento 
ambiental. 
 
2.10. Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana  
 
Avaliar a adequação atual e futura: a) do sistema viário básico; b) do sistema de transporte coletivo; c) do 
deslocamento individual não motorizado, ambos em relação às necessidades de circulação da população 
entre as áreas residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais áreas de oferta de postos 
de trabalho; d) do deslocamento motorizado de cargas e serviços, para definição de soluções específicas 
de forma a garantir os direitos ao transporte, ao trabalho e aos serviços públicos; e) dos deslocamentos 
por pedestres, avaliando fragilidades e dificuldades que devem ser enfrentadas; e f) dos deslocamentos 
dos usuários de bicicletas, analisando principais conflitos de transito e principais fragilidades.      
 

2.11. Capacidade de investimento do município  
 
Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município visando à implementação do Plano 
Diretor de Itatiaia, a ser expresso no Plano de Ação e Investimento (PAI). 
 
2.12. Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes  
 
Identificar todos conselhos existentes, analisando a contribuição de cada um nos Temas relacionados ao 
Plano Diretor e ao Plano de Mobilidade, identificar conselhos que estão relacionados diretamente à 
temática do desenvolvimento urbano e avaliar as respectivas naturezas, atribuições, composição, 
funcionamento e oportunidades de unificação ou de criação de um novo conselho com atribuição 
especifica.  
 
2.13. Síntese da Análise Temática Integrada  
 
Sistematizar os resultados obtidos das atividades 2.1 a 2.10, de modo a indicar a definição de objetivos, 
diretrizes e propostas para uma Cidade com Desenvolvimento e Ocupação Organizada e mais 
Sustentável. 
 
2.14. Objetivos para o desenvolvimento municipal 
 
A partir da síntese da Análise Temática Integrada, item 2.13, definir objetivos para o desenvolvimento 
municipal visando à garantia dos direitos a uma Cidade Cidadã, Organizada e Sustentável. 
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3ª FASE: Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável 
 
2.15. Ordenamento territorial 
 
Definir diretrizes de ordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada e os objetivos 
definidos, compreendendo macrozoneamento municipal, perímetros urbanos e áreas de expansão urbana, 
macrozoneamento urbano, uso e ocupação do solo e zoneamento – com destaque das áreas para o 
desenvolvimento de atividades econômicas, implantações de unidades habitacionais sociais, sistemas 
viários e parcelamentos do solos urbanos. 
 
2.16. Propostas para garantir os direitos à Cidade com Desenvolvimento e Ocupação Organizada e 
mais Sustentável 
 
Definir propostas específicas, incluindo localização, considerando a realidade diagnosticada e os 
objetivos e diretrizes propostas, de forma a garantir os direitos à terra urbana regular, moradia digna, 
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer; 
 
2.17. Instrumentos urbanísticos 
 
Definir, atualizar e apresentar dispositivos regulamentares dos instrumentos urbanísticos, dentre os 
previstos no Estatuto da Cidade, como Preempção, Outorga Onerosa do Direito de Construir e de 
Alteração de Uso, Mais Valia, Operação Urbana Consorciada, Concessão Especial para Fins de Moradia, 
Concessão do Direito Real de Uso, Demarcação Urbanística, Regularização Fundiária das Áreas de 
Interesse Social, Estudo de Impacto de Vizinhança, Código de Obras e Código de Postura, entre outros, 
que devem ser utilizados para intervir na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas 
definidos, visando o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.  
 
4ª FASE: Institucionalização do Plano Diretor de Itatiaia (PDI) 
 
2.18. Institucionalização do PDI  
 
Elaborar minutas de anteprojeto de revisão dos seguintes instrumentos jurídicos: a) Lei do Plano Diretor 
de Itatiaia que disponha, no mínimo, de diretrizes para o ordenamento territorial (macrozoneamentos 
municipal e urbanos) e propostas para garantir os direitos à cidade sustentável; b) perímetros urbanos e de 
áreas de expansão urbana; c) uso e ocupação do solo urbano; d) sistema viário; e) parcelamento do solo 
para fins urbanos; f) regulamentações específicas para os instrumentos urbanísticos aplicáveis no 
território municipal; g) Código de Obras; h) Código de Posturas; i) Criação do Conselho da Cidade, 
conforme Resolução nº 13, de 16 de junho de 2004, do Conselho Nacional das Cidades; e, j) Decreto 
regulamentador dos procedimentos administrativos, fluxograma e formulários, necessários à organização 
dos trâmites para licenciamento das atividades relacionadas ao uso e ocupação do solo urbano. 
 
2.19. Sistema de planejamento e gestão do PDI 
 
Elaborar proposta de: a) sistema de informação municipal (SIM); e, b) sistema de indicadores de 
monitoramento; 
 
2.20. Estrutura organizacional 
 
A partir dos resultados das atividades programadas para a 4ª fase e visando somente os ajustes necessários 
à implementação do PDI, elaborar propostas de implementação e ou adequação de legislações como: 
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Preempção, Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, Mais Valia, Operação 
Urbana Consorciada, Concessão Especial para Fins de Moradia, Concessão do Direito Real de Uso, 
Demarcação Urbanística, Regularização Fundiária das Áreas de Interesse Social, Estudo de Impacto de 
Vizinhança, Código de Obras, Código de Postura, Plano de Mobilidade, entre outras leis que se acharem 
pertinentes e cabíveis para realidade da Cidade de Itatiaia pós diagnostico. 
 
ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 
1ª FASE: Mobilização e Capacitação dos Atores 
 
2.21.  Reunião técnica de capacitação  
 
Objetivo: Apresentar cronograma físico e conhecimento específicos, como: a) metodologia de trabalho; 
b) métodos e técnicas para avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana do município e c) 
métodos e técnicas para realização da Oficina “Leitura Técnica” e da 1ª Audiência Pública.  
Quantidade: Uma Reunião. 
Responsável: equipe da Consultoria; 
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura. 
 
2.22.  Reunião técnica preparatória  
 
Objetivo: Definir formulários e amostra de pesquisados para avaliação do desempenho do planejamento e 
gestão urbana do município; organizar e complementar os dados e informações solicitados para a 
realização das atividades da 1ª Fase; e definir os procedimentos necessários à realização da: a) avaliação 
do desempenho do planejamento e gestão urbana do município; b) Oficina “Leitura Técnica”; e c) 1ª 
Audiência Pública.  
Quantidade: Uma Reunião. 
Responsável: equipe da Consultoria. 
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura. 
 
 
2.23. Oficina “Leitura Técnica” – “Avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana do 
município” 
 
Objetivo: Analisar os dados e informações de modo a avaliar o desempenho do planejamento e gestão 
urbana do município.  
Quantidade: Uma Reunião. 
Responsável: Equipe da Consultoria. 
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; e Membros do 
Judiciário/MP. 
 
2.24. 1ª Audiência Pública – “1° Fórum do Dialogo Social”.  
 
Objetivo: Convocação da população, associações representativas dos vários segmentos da comunidade, 
poder legislativo e o poder judiciário para participação do processo de Revisão do Plano Diretor, 
Informando o início, os motivos, a importância, o cronograma, os métodos e técnicas previstas, e debater 
as questões relativas ao processo de Revisão do PDI colocadas tanto pela administração municipal como 
pelos seus participantes. Eleição e Formação do Grupo de Trabalho Participativo do PDI, com 
representantes do Poder Público e da Sociedade Organizada. 
Quantidade: Uma Audiência. 
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Responsável: Equipe da Consultoria (incluindo facilitador). 
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; e Sociedade Organizada. 
 
2.25.  Capacitação do Grupo de Trabalho Participativo (GTP) do PDI.  
 
Objetivo: Capacitar o GTP instituído no “1° Fórum do Dialogo Social” de forma a garantir seu 
nivelamento de conhecimentos relativos às atividades a serem desenvolvidas pelos membros desse grupo. 
Nesse nivelamento serão, ainda, apresentados métodos e técnicas para: i) mapear áreas aptas, aptas com 
restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos; ii) mapear uso e ocupação atual do solo; iii) avaliar a 
capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; iv) 
avaliar o uso e ocupação do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos; v) avaliar a expansão urbana versus as capacidades de suporte 
ambiental e de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos ; vi) avaliar as condições gerais de 
moradia e fundiárias; vii) avaliar as condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área 
urbana; viii) avaliar a capacidade de investimento do município; ix) avaliar a estrutura e funcionamento 
dos conselhos municipais existentes; x) avaliar a síntese da análise temática integrada; xi) avaliar a 
definição de objetivos para o desenvolvimento municipal; xii) realizar 08 (oito) Oficinas e 02 (duas) 
Audiências Públicas. 
Quantidade: pelo menos 04 (quatro) capacitações. 
Carga Horária Mínima: 30 horas.  
Responsável: equipe da Consultoria. 
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; e GTP. 
 
2ª FASE: Análise Temática Integrada e Participativa 
 
2.26. Oficinas de Análises Técnicas  
Objetivo: Caracterizar tecnicamente as condições qualitativas e quantitativas da cidade e do município, 
considerando Estudos, Levantamentos e Diagnósticos realizados nas etapas e fases anteriores.  
Quantidade: 03 (três) oficinas. 
Responsável: equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; e GTP. 
 
2.27. Oficinas de Analises Comunitárias 
Objetivo: Caracterizar as condições qualitativas e quantitativas da Cidade e do Município considerando 
os conteúdos levantados, com participação social, nas Unidades Administrativas (Centro, Penedo e 
Maringá/Maromba). 
Quantidade: 04 (quatro) oficinas. 
Responsável: equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; GTP; e Sociedade Organizada. 
 
2.28. II° Fórum do Dialogo Social – “Análise Temática Integrada”.  
Objetivo: Convocação da população, associações representativas dos vários segmentos da comunidade, 
poder legislativo, o poder judiciário e GTP para participação do processo de apreciação dos diagnósticos 
levantados nas Oficinas Técnicas e Comunitárias; 
Quantidade: 01 (um) Forun. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
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Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; GTP; e Sociedade Organizada. 
 
2.29. Reunião técnica de consolidação das hierarquias de demandas levantadas no II Fórum do 
Dialogo Social – “Análise Temática Integrada”.  
Objetivo: Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades do II Fórum do Dialogo 
Social. 
Quantidade: 01 (uma) reunião. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura e GTP. 
 
3ª FASE: Diretrizes e Propostas para uma ‘Cidade que Queremos”   
 
2.30. Encontros de Análises Técnicas e Tematicas   
Objetivo: Encontros técnicos para elaborar o Mapa da “Cidade que Queremos”, apresentando, por 
assuntos Temáticos, e de forma Hierarquizada diretrizes e propostas que atendam as demandas 
identificadas na Analise Temática Integrada resultante do “II Fórum de Dialogo Social”. 
Quantidade: 03 (três) encontros. 
Responsável: equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura e GTP. 
 
2.31. III° Fórum do Dialogo Social – “Diretrizes e Propostas para uma Cidade que Queremos”.  
Objetivo: Convocação da população, associações representativas dos vários segmentos da comunidade, 
poder legislativo, o poder judiciário e GTP para participação do processo de apreciação das Diretrizes e 
Propostas para uma “Cidade que Queremos”; 
Quantidade: 01 (um) Fórum. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; GTP; e Sociedade Organizada. 
 
2.32.  Reunião técnica de consolidação dos documentos produzidos no III Fórum do Dialogo Social 
– “Diretrizes e Propostas para uma Cidade que Queremos”.  
Objetivo: Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades do III Fórum do Dialogo 
Social. 
Quantidade: 01 (uma) reunião. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura e GTP. 
 
2.33. Encontros Técnicos para elaboração da Revisão do Plano Diretor, suas Lei Complementares e 
do Plano de Mobilidade, e demais legislações tratadas no objeto do Termo de Referencia. 
Objetivo: Definir Diretrizes para as Elaborações de Legislações pertinentes ao objeto do Termo de 
Referência. 
Quantidade: 4 (quatro) encontros. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura e GTP. 
 
4ª FASE: Institucionalização do Plano Diretor de Itatiaia (PDI) - Conferência Municipal da Revisão 
do Plano Diretor de Itatiaia e suas Leis Complementares – “Pactuação do Plano Diretor de 
Itatiaia”.   
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Objetivo: Submeter à apreciação dos participantes, no formato de audiência publica a síntese da versão 
final do PDI revisado para Pactuação Social e Participativa; 
Quantidade: 1 (uma) Conferencia Pública. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; GTP; e Sociedade Organizada. 
 
5ª FASE: Pactuação dos Projetos de Leis e do Plano de Mobilidade  
Objetivo: Submeter à apreciação dos participantes, no formato de audiência(s) publica(s), as sínteses das 
versões finais dos seguintes Projetos de Leis e Plano: Lei de Parcelamento, Lei de Uso e Ocupação de 
Solo, Código de Obras e Edificações, Código de Postura, Lei Complementar de Preempção, Lei 
Complementar de Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, Lei Complementar de 
Operação Urbana Consorciada, Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança e Lei que institui o Plano de 
Mobilidade Urbana da Cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro. 
Quantidade: No máximo duas. 
Responsável: Equipe da Consultoria.  
Participantes: Equipe Multidisciplinar da Prefeitura; Membros do Legislativo; Membros do 
Judiciário/MP; GTP; e Sociedade Organizada. 
 
 
IV. DAS ORGANIZAÇÕES E REALIZAÇÕES DOS EVENTOS 
 
A logística para a realização de todos os eventos (reuniões, oficinas, fóruns, encontros e conferência) 
integrantes do processo de Revisão do PDI será de responsabilidade da contratante.  
A logística para a realização dos eventos compreende: 
a) Publicação oficial de convocação e expedição de convites para as associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade; 
b) Divulgação dos eventos: veículos de mídia local, internet, produção e reprodução de materiais de 
divulgação; 
c) Disponibilização do material, elaborado pela Consultoria, com o conteúdo das respectivas temáticas; 
d) Reserva e preparação de locais com espaço físico adequado que comporte a quantidade estimada de 
participantes;  
e) Disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de projeção, fotografia, 
filmagem, gravação, microfones, caixas de som, entre outros; e 
f) Disponibilização de materiais de apoio, elaborados pela Consultoria, com o conteúdo das respectivas 
temáticas. 
 
 

V. DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
1. A supervisão e fiscalização dos serviços técnicos de consultoria serão de responsabilidade do 
Município, por meio do profissional legalmente habilitado com formação em arquitetura e urbanismo. O 
técnico designado responsável pela fiscalização dos serviços será o coordenador da revisão do Plano 
Diretor de Itatiaia.  
 
2.  É facultado ao Coordenador, como supervisor e fiscalizador dos serviços prestado pela 
consultoria, a não aceitação dos produtos das atividades desenvolvidas em virtude de inconsistências ou 
não adequação às disposição deste Termo, bem como a solicitação de ajustes e/ou substituição dos 
membros. Do mesmo modo, a não observação dos formatos dos produtos conforme estabelecido nos 
anexos deste Termo implica na não aceitação dos mesmos. 



 
                                        

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ 
E-mail: licitaca.itatiaia@yahoo.com.br – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, Ramais 310 ou 230 

25 

 
3. Coordenador do PDI será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços contratados nos termos do artigo 67 da Lei n°. 8.666 de 1993. A Secretaria Municipal de 
Planejamento irá indicar dois funcionários que serão auxiliares do Coordenador e responsáveis pela 
atestação das notas fiscais e faturas correspondentes. 
 

VI. CRONOGRAMA FÍSICO  
 
1. O prazo para execução dos serviços técnicos de consultoria é de 180 (cento e oitenta) dias a partir 
da data de assinatura do contrato. 
2. Os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados como subsídio em cada uma das 
atividades desenvolvidas, deverão ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos a seguir: 
 

FASES MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 

Mobilização e estruturação para 

Revisão do Plano Diretor de Itatiaia 

(PDI)   

X      

Análise Temática Integrada e 

Participativa 
X X     

Diretrizes e Propostas para uma 
Cidade que Queremos 

 X X X   

Pactuação do Plano Diretor de 
Itatiaia (PDI)  

 
   X X  

Pactuação dos Projetos de Leis e do 

Plano de Mobilidade 
     X 

 
 

 
VII. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total 

10,00% 

R$35.000,00 

15,00% 

R$52.500,00 

15,00% 

R$52.500,00 

20,00% 

R$70.000,00 

20,00% 

R$70.000,00 

20,00% 

R$70.000,00 

100,00% 

R$350.000,00 

 
 

VIII. ESTIMATIVA DE DESPESA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O valor estimado do serviço é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo custeado 
através da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 02.05 - Secretaria de Planejamento 
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Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Planejamento 
Proj./Atividade: 2.263  
Elemento de Despesa: 3.3.0.90.39  
Fonte de Recurso: 01.0000 (Próprio) 

 
IX. PRAZO DE EXECUÇÃO  

 
O prazo para a execução total dos serviços é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mesmo 
período desde que justificado e mantida as condições financeiras. 

 

X. FORMA DE PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados pela CONTRADA valor mensal correspondente 
à execução dos serviços e sempre respeitando ao trâmite normal dos processos no setor financeiro da 
empresa e de acordo com o cronograma físico e financeiro; 
A solicitação de pagamento será composta pelos seguintes documentos: 
1. Carta de solicitação de avaliação dos serviços realizados; 
2. Planilha ou relatório de serviços assinada pelo representante da contratada; 
3. Relatório Fotográfico; 
4. Cópia de empenho; 
5. Certidões; 
6. Relatório do Fiscal; 
7. Cópia dos Documentos entregues e proporcionais a Fase de execução;  
8. Nota fiscal atestada pelo fiscal e dois servidores públicos. 

 
XI. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Será exigida, no processo licitatório, a comprovação de capacitação técnica das interessadas em 
participar do certame. A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente, 
compatível em características com o objeto da licitação, será feita através de pelo menos um atestado 
fornecido por pessoa jurídica de direito público.  
A exigência de comprovação de experiência anterior da licitante é imprescindível e pertinente para a 
segurança da contratação, em razão de que não é plausível e razoável a permissão no Edital do 
processo licitatório de participação de empresas que não apresentem o mínimo de experiência na 
execução dos serviços do objeto do processo licitatório. Assim, por se tratar projeto de grande 
relevância para a Cidade é necessário que a empresa licitante possua e comprove, além da 
capacitação técnica de seus profissionais, experiência anterior na execução de serviços de porte 
compatível com o objeto da licitação. 

 

XII. FISCALIZAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Planejamento será responsável por monitorar o acompanhamento e indicar 
o agente  fiscalização da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 67 da Lei n°. 8.666 
de 1993, bem como os funcionários responsáveis pela atestação das notas fiscais e faturas 
correspondentes. 

 

XIII. OBRIGAÇÕES 

Do CONTRATANTE: 
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I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

II. Fornecer todas as informações e subsídios necessários para o fornecimento e instalação dos 
equipamentos, objeto deste Termo de Referência;  
III. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas em contrato; 
IV. Emitir, em favor da CONTRATADA, os seguintes documentos: Termo de Recebimento 
Provisório e Termo de Recebimento Definitivo, quando da conclusão do serviço.  

 

Da CONTRATADA:  

I. Realizar, com seus próprios recursos e/ou mediante a contratação de terceiros, todos os serviços 
relacionados ao objeto desta licitação, de acordo com as especificações estipuladas neste Termo de 
Referencia e no Edital Licitatório; 
II. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento na 
elaboração dos serviços objeto deste Termo de Referencia, admitida sua substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo Secretário Municipal de 
Planejamento e o Fiscal do Contrato, previamente nomeado; 
III. Substituir, a qualquer tempo, a pedido do Secretário Municipal de Planejamento e do Fiscal do 
Contrato, específica ou definitivamente, qualquer profissional da equipe técnica da empresa que esteja 
realizando ou esteja designado para executar os serviços descritos neste Termo de Referencia; 
IV. Estar apta, a qualquer tempo, a prestar os serviços previstos ou os inerentes ao objeto contratado, 
destacando pessoa disponível para o atendimento das etapas deste Termo de  
V. Responsabilizar-se por produtos e/ou serviços realizados por meio de contratação de terceiros, 
zelando pelos cumprimentos dos prazos e pela qualidade da entrega final; 
VI. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no certame. 
VII. Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários e, quando for o caso, com 
relação a funcionários de terceiros contratados para execução das etapas estabelecidas neste Termo de 
Referencia; 
VIII. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do 
objeto deste certame, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias 
ao cumprimento do objeto pactuado; 
IX. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos 
de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 
X. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos 
os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais; 
XI. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como 
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a Contratante; 
XII. Em casos de contratação de terceiros para execução de serviços complementares, exigir nos 
eventuais contratos, no que couber, as mesmas condições do contrato firmado com a Contratante; 
XIII. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem 
como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato a ser firmado após contrato. 
XIV. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as 
providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, 
demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver 
condenação, reembolsará a Contratante das importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro 
do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data do efetivo pagamento; 
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XV. Manter, durante o período de, no mínimo, 05 (cinco) anos após a extinção do contrato, acervo 
comprobatório da totalidade dos serviços prestados e dos produtos produzidos oriundos das etapas 
deste Termo de Referência;  
XVI. A Contratada cederá a Contratante, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o direito 
patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados 
produzidos decorrentes deste Termo de Referencia, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, 
relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, 
tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e 
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou em mídia 
eletrônica; e 
XVII.  A Contratada deverá observar e cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que dela 
causar. 
 

XIV. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 
I. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
II. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
III. Fraudar na execução do contrato; 
IV. Comportar-se de modo inidôneo; 
V. Cometer fraude fiscal; e 
VI. Não mantiver a proposta. 
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções administrativas, garantida 
prévia defesa: 
I. Advertência; e 
II. Multas; 
a) Multa compensatória 5% (cinco por cento) sobre a parcela inadimplida do Contrato, por infração a 
qualquer clausula ou condição nele estabelecida; 
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados, no caso de 
inexecução parcial do contrato; 
c) Multa compensatória de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a 
qualquer cláusula ou condição contratual não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada 
em dobro na reincidência; 
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato em caso de 
recusa em efetuar a correção, caracterizando a recusa caso a correção não se efetivar nos 10 dias que se 
seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito; 
e) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua 
rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a 
mesma das demais sanções cabíveis. 
Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, aquele que: 
I. Não promover o recolhimento das contribuições relativas aos encargos sociais Exigíveis até o 
momento da apresentação da fatura; e 
II. Deixar de realizar pagamento do salário e demais encargos trabalhistas no dia fixado. 
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XV. DO RECEBIMENTO 
 
1. O recebimento dos serviços será efetuado pelo fiscal da obra, sendo o primeiro apresentado a 
solicitação de aceite provisório e depois de trinta (30) dias a definitiva; 
2. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante tempo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias conforme art. 73, I a da Lei 8.666/93; 
3. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 

 
XVI. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS FINAIS A SEREM ENTREGUES 
 
1. Os produtos de todas as FASES de trabalho deverão ser apresentados a Secretaria Municipal de 
Planejamento (SECPLAN) sob a forma de relatórios técnicos, em cadernos impressos, coloridos, em 
formato de folhas A4 e encadernados. 
2. Os relatórios técnicos de todas as FASES deverão ser apresentados em 1 (uma) via impressa e em 
meio digital, podendo ser em DVD ou Pen Drive. 
3. Deverá ser entregue pela Contratada o Plano Diretor Pactuado, o Plano de Mobilidade Pactuado e 
os Projetos de Leis Complementares Pactuados, impressos em 1 (uma) via e em meio digital. 
 
 

XVII. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. O Termo Contratante trata-se da Prefeitura Municipal de Itatiaia por intermédio da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
2. O Termo Contratada, trata-se da empresa responsável pela execução dos serviços; 
3. O Termo Fiscalização, trata-se do(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços contratados, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


