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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

Portaria n.º 091/2020, de 08 de abril de 2020, torna público que no dia 12 de março de 2021, às 09h00min, na sala 

de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN, 

realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADO EM RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS COM 

GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMÉTRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, quando estará recebendo a documentação de habilitação e 

propostas de preços, de acordo com as exigências da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de julho de 1993, e 

suas alterações posteriores, e Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 

complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, na legislação aplicável a espécie e nas cláusulas 

adiante enumeradas. 

 
O Edital será fornecido, em até 24h anterior a data do certame, podendo ser retirado na prefeitura ou direto no site: 

www.parazinho.rn.gov.br (licitações). 
 

 
2.1. O objeto desta é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADO EM RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS COM 
GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMÉTRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS. 

 

3.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Minuta do Contrato; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Anuência da Licitante; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
Anexo V – Modelo de Declaração referente ao Trabalhados Menos; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 
Anexo VII – Modelo de Declaração de não possuir servidor público em seu quadro;  

 

4.1. A sessão pública desta Tomada de Preço terá início com o recebimento dos envelopes contendo a documentação 
de habilitação e propostas, no endereço, dia e horário abaixo discriminado: 

ENDEREÇO: Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN 
DATA: 12/03/2021 
HORÁRIO: 09H00MIN. 

 
4.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
endereço anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação em contrário. 

 

5.1. – Poderão participar desta licitação, empresas de Construção Civil, legalmente estabelecidas no país, que sejam 
executantes especializados e satisfaçam as exigências inseridas no presente edital. 

1 - PREÂMBULO 

02. DO OBJETO 

03. DOS ANEXOS 

04. DO ENDEREÇO, DATA E LOCAL DO CERTAME. 

05. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

http://www.parazinho.rn.gov.br/
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5.2. Entende-se por DOCUMENTO CREDENCIAL: 
a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da licitante; 
b) Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu 
nome em qualquer fase desta licitação. 

5.2.2 – Cada representante poderá representar apenas uma licitante. 
5.2.3 – O documento de representação poderá ser apresentado à CPL no início dos trabalhos, 
isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou quando está o exigir. 
5.2.4 – A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome. 

5.3 - Caso não haja credenciamento de representante, a empresa licitante não será por este motivo considerado 
desclassificada do certame. 
5.4 – Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas empresas pelo 
período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para 
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos  interpostos), 
após o que serão destruídos pela CPL. 
5.5 - Caso participem deste certame Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pela Lei 
complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 
2014, as mesmas deverão preencher e apresentar no ato do credenciamento a Declaração constante do Anexo VI 
deste Edital para que possam usufruir os benefícios constantes da mencionada Lei; 
5.6 – Não poderão participar esta licitação: 

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração 
Pública Estadual, Federal ou Municipal; 
c) Sejam declaradas inidôneas, em qualquer Esfera de Governo (Consulta nos Sistemas competentes); 
d) Estejam sob recuperação judicial e ou extrajudicial, dissoluções ou liquidações; 
e) Tenham funcionário ou membro servidor da Prefeitura Municipal de Parazinho, como dirigente, acionista 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador ou ainda responsável 
técnico. Nesse caso deve ser apresentada declaração pela licitante de que o dirigente controlador ou 
responsável não possui cotas além do limite estabelecido, exceto Fundações; 
f) Constituídas sob forma de cooperativas e associações. 

 

6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame e que tenham 
apresentado à Comissão de Licitação, no ato do Credenciamento, a Declaração constante do Anexo VI deste Edital, 
em conformidade com a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei complementar nº 
147/2014 de 07 de agosto de 2014, deverão apresentar toda a documentação exigida no item 
6.1.2 para efeito de comprovação de regularidade fiscal, no envelope 1 – HABILITAÇÃO, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, ficando a mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente: 

6.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(dois) dias úteis, conforme Art. 43, §1º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela Lei complementar nº 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em  que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 
6.1.2 - A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato; 
6.2 - Dos empates: 

6.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada nesta Licitação; 

6.3 - Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma: 

06. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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6.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado; 6.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno porte que 
porventura se enquadrem na hipótese previstas no item 6.2.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
6.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 6.2.1, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
6.3.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.3.1 deste edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
6.3.5 – O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor proposta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

7.1 – A DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO exigidas serão entregues à Comissão Permanente de Licitação 
no local e hora fixados, em envelopes fechados e opacos, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
Á 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 
ABERTURA DIA 12/03/2021 AS 09H00MIN 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: 

 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 
ABERTURA DIA 12/03/2021 AS 09H00MIN 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: 

 
7.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 
nenhuma licitante retardatária. De sorte que se recomenda a todos os interessados que se façam presentes no local, 
identificado no preâmbulo, no mínimo, 30 (TRINTA) MINUTOS antes do horário previsto para o início da sessão. 
7.3 – Caso, eventualmente, ocorra a abertura do Envelope nº 02 (Proposta) antes do Envelope nº 01 
(Documentação), por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente lacrado sem análise de 
seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 
7.4 – Decorrido o horário marcado para a abertura do procedimento licitatório, a Comissão Permanente de Licitação 
(CPL) poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) minutos para o início da sessão, prorrogáveis a seu exclusivo 
critério. Após a CPL declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 

8.1 – O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, até o dia, o horário e local fixados no preâmbulo deste Edital. 

8.1.1 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte; 
8.1.2 – As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 
poderão participar da sessão como ouvintes. 

07. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

08. DO PROCEDIMENTO 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN – CNPJ: 08.113.631/0001-29 

Telefone: (84) 3697-0077 

 

 

8.2 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão permitidas quaisquer 
retificações, ressalvado o disposto no ITEM 11.9. 
8.3 – Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença 
das interessadas, pela CPL, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por 
todos os representantes legais das licitantes presentes. 

8.3.1 – Abertos os envelopes “Documentação”, a CPL, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os 
documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, 
devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados, desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação. 

8.4 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou 
os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste EDITAL, ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, 
não se admitindo complementação posterior. 
8.5 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou 
consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 

8.6 – Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela CPL e conduzam à 
interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada 
previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial dos Municípios. 
8.7 – Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela CPL para 
a abertura dos envelopes “Proposta”. 
8.8 – As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da CPL, 
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
8.9 – Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo a “Proposta”, serão abertos: 

8.9.1 – Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso; ou 
8.9.2 – Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
8.9.3 – Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 

8.10 – As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se 
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

8.10.1 – Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da 
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
8.10.2 – A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

8.11 – Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único 
momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
deste Edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da CPL até a data e o horário 
marcados para prosseguimento dos trabalhos. 
8.12 – Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros da CPL e pelos 
representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
8.13 – Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela CPL. 
8.14 – Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do 
julgamento. 
8.15 – É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta TOMADA DE PREÇO, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente das propostas. 
8.16 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, 
procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja 
referente à documentação ou à proposta. 

 

9.1 – A documentação de habilitação (conforme art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93) deverá ser apresentada através 
do ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO, devidamente lacrado, devendo constar, exclusivamente, originais ou cópias 
autenticadas (conforme art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93) e de preferência, numerados sequencialmente e na ordem 
a seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e no exame correspondentes: 

09. DA HABILITAÇÃO 
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9.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93): 
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário). 

b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e sua devida publicação na imprensa oficial. No caso de alterações será 
admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. 
c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
d) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL (conforme art. 29, da Lei Federal nº 8.666/93): 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela Receita 
Federal; com Código de Atividade (principal ou secundário) com a mesma natureza do objeto licitado. 

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
c) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a Receita 
Federal do Brasil; 
d) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Município do domicílio ou sede do 
licitante; 

 
9.1.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA (conforme Lei Federal 12.440/11): 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
 

9.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (conforme art. 31, da Lei Federal nº 8.666/93): 
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da Licitante; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social vigente (2019), devidamente 
registrado na Junta Comercial, para comprovação da situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar, 
para tanto, o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial, obedecidos aos aspectos legais 
e formais de sua elaboração. 
b.2) O balanço e demonstrações contábeis das sociedades anônimas ou por ações deverão ser 
apresentados em publicações no Diário Oficial e registrados na junta comercial do Estado do 
domicílio ou sede da licitante. 
b.3) As demais deverão apresentar o balanço e demonstrações contábeis assinados pelo 
representante legal da empresa e contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e deverá constar de cópia dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário 
do qual foi extraído, com o devido registro na junta comercial do Estado da sede da licitante. Os 
balanços apresentados deverão estar acompanhados da Certidão de Regularidade do 
Contador emitida pelo CRC. 
b.4) A licitante deverá comprovar sua situação financeira mediante apuração e apresentação dos 
Índices de Liquidez, assinados pelo contador que assina o balanço e representante legal da 
empresa. As demonstrações contábeis seguirão as fórmulas e parâmetros abaixo indicados: 

 

ET = Endividamento Total - menor ou igual a 1,0 
LC = Liquidez Corrente – maior ou igual a 1,0 
LG = Liquidez Geral - maior ou igual a 1,0 
SG = Solvência Geral - maior ou igual a 1,0 

 

Onde: 
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ET = Endividamento Total = ExigívelTotal 
Ativo Total 

LC = Liquidez Corrente = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

LG = Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

SG = Solvência Geral = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

• Os índices a que se referem o presente subitem devem ser apresentados em folha separada, calculados de 
forma clara e precisa, pelo licitante, atestado por contador, com os dados do Balanço Patrimonial conforme 
exigência deste Edital. 

• No caso do licitante ser constituído sob a forma de sociedade por cota de responsabilidade limitada, os 
cálculos deverão vir acompanhados da respectiva cópia do balanço correspondente. 

• A demonstração financeira e contábil, no caso de sociedades por ações, será apresentada em conformidade 
com a Lei Federal; os cálculos correspondentes deverão vir acompanhados da respectiva publicação do 
balanço em Diário Oficial. 

 

9.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (conforme art. 30, Lei Federal nº 8.666/93): 
a) Capacidade Técnica-Operacional: Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região a que está vinculada a licitante  
b) A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica (s) operacional, expedida por pessoa 
juridica de direito público ou privado que comprovem aptidão para desempenho da atividade pertinente e 
compativel em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, e de acordo com o projeto básico. 
c) Atestados de capacidade técnica profissional sem chancela do CREA, devera possuir firma reconhecida 
em cartório e descrição de todos e execução de todos os quantitativos executados de forma detalhado. 
d) licitante disponibilizara, todas as informações necessárias a comprovação da legitimidade dos atestados 
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que não estejam registrados no CREA, dentre 
outros documentos (ex: nota fiscais ordem de serviços e empenho) cópia do contrato que deu suporte a 
contratação. 
e) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro 
permanente, constante na certidão pessoa jurídica do CREA, profissional (ais) de nível (eis) superior(es) de: 
Geoprocessamento e/ou cartografia, detentores de um (1), ou mais, atestado (s) de Responsabilidade 
Técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
relativos aos serviços compatíveis em características com o objeto da licitação; Comprovação esta feita 
através da apresentação do Atestado de Execução Emitido Pelo Órgão Contratante, e CAT Certidão de 
Acervo Técnico, emitido pelo CREA 
f) A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) ou equipe técnica detentor(es) de atestado(s) técnico(s) 
apresentado(s) será feita mediante apresentação da carteira profissional, ficha de registro de empregado, 
onde consta o nome do(s) profissional(is) contratado(s) e da ficha de registro de empregados (FRE) que 
demonstre a sua identificação, com visto do órgão competente, ou de contrato de trabalho/prestação de 
serviços de acordo com o código civil e devidamente reconhecido em cartório. 
g) Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional 
competente deverá conter o visto no CREA/RN, na forma da Resolução CONFEA N° 413, de 27 de junho 
de 1997. 
h) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável 
técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 
i) Atestada de vistoria (visita técnica) ao local dos serviços, emitido pelo técnico- responsável do município 
de Parazinho/RN. Porém podendo ser substituído por declaração de vistoria ao local, se 

responsabilizando por possuir conhecimento e sabendo das condições dos locais de execução das obras. 
 

9.1.6 – OUTROS: 
a) Declaração de Anuência da Licitante (Anexo III); 

b) Declaração Assegurando a Inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração (Anexo IV); 
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c) DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL 
EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V); 
d) Declaração, que a mesma é uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da Lei, 
que atende e não contraria nenhuma das exposições da Lei Complementar nº 147/2014 (Anexo VI), subscrita 
pelos sócios da empresa ou empresário individual e pelo contador responsavel, indicando o número do 
registro no conselho regional de contabilidade, caso a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, 
desejar usurfruir do regime diferenciado e favorecido disciplinado na referida lei, por assim se enquadrar, 
devera apresentar, junto aos documentos de habilitação, mediante apresentação de certidão simplificada 
da junta comercial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias. 
e) Certificado de Cadastro desta Prefeitura Municipal de Parazinho, em vigor, de acordo com a Lei 8.666/93, 
e conforme edital CRC do município de Parazinho/RN; 

9.2 – Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

9.3 – Os documentos exigidos nesta Tomada de Preço poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da CPL, e: 

a) Serão aceitas somente cópias legíveis. 
b) Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas. 
c) A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que houver dúvida e/ou 
julgar necessário. 
d) Os documentos necessários para habilitação poderão ser autenticados pela CPL até o ato de abertura 
do envelope de habilitação, caso sejam apresentados de forma imediata pelo licitante os respectivos 
documentos originais. 
e) Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 
documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo cartório para suprir 
tal finalidade. 

 

10.1 – A proposta de preços, deverá apresentar-se em papel timbrado da empresa, além de devidamente assinada 
pelo representante legal ou procurador da empresa na última folha e rubricada nas demais, redigida em português, de 
forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores e quantidades, deverá conter 
prazo de execução dos Serviços, validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; qualificação da licitante: 
(nome, endereço, CNPJ/MF, fone/fax) e valor global dos serviços em R$ (reais) apresentado em  algarismos e por 
extenso, caso haja divergências entre o valor representado por algarismos e por extenso prevalecerá o valor por 
extenso da proposta. 

10.1.1 A proposta de preços (Envelope N. º 02) serão apresentadas preferencialmente das seguintes formas: 
Software Ágili-Mediador, exportada do Ágili-Mediador por um dispositivo removível, colocado dentro do 
envelope n° 02 – Proposta de Preços; Prazo de Validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados 
a partir da data da entrega da proposta. 
10.1.2 Na hipótese da não apresentação da proposta conforme item 4.0, a mesma poderá ser 

apresentada, de forma igual ou compatível com o Anexo VII - Proposta de Preços. 

 
           10.1.3- Os serviços cotados, informando as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 

10.1.4 - Orçamento detalhado, discriminando todos os quantitativos e custos unitários que compõem o preço  
global, com exibição dos valores unitários, subtotais e valor global da proposta em algarismos; 

10.1.5- As propostas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, contendo, valor global da proposta em 
moeda corrente do país, relação dos preços unitários e prazo de execução. 
10.1.6- Indicara expressamente o seu prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias, 
contados da data fixada por este Edital para realização da licitação; 
10.1.7- A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado, contendo o seguinte: 

10. DA PROPOSTA DE PREÇO 
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10.1.8– As propostas consideradas adequadas aos termos deste Edital serão verificadas pela CPL quanto aos 
erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos da seguintemaneira: 

a) Serão corrigidos automaticamente pela CPL quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que 
porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 

 

11.1 – O julgamento das propostas far-se-á por critérios objetivos de Menor Valor Global, nos termos do inciso I do 
§ 1º do art. 45 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 – Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista no Edital. 
11.3 – Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com a cláusula-décima deste Edital. 
11.4 - Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido para contratação, sendo 
este fixado em R$ 350.964,00 (trezentos e cinquenta mil novecentos e sessenta e quatro reais). 
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e global, superiores a Planilha 
Orçamentária, limite máximo estabelecido constante do Anexo VIII do presente edital, a título de critério de 
aceitabilidade das propostas, conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93. 
11.6 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis, assim 
entendidas como sendo aquelas em que o valor global seja inferior a 70% menor dos seguintes valores: 

a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 
na Planilha Orçamentária. 

11.7 – Não se admitirá proposta que apresentar preços (global ou unitário) simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivosencargos. 
11.8 – Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, 
as propostas que: 
a) Apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto; b) Não atenderem às exigências contidas neste certame. 
11.9 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CPL poderá fixar 
às licitantes o prazo de 08 (OITO) DIAS ÚTEIS para apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 
11.10 – Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha 
de preços apresentada. 
11.11 – O julgamento das propostas será procedido em observância ao disposto nos Artigos 44, 45 e 48 da Lei Nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com modificações posteriores e das condições estabelecidas neste Edital. 
11.12 – A CPL poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Parazinho/RN ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para se orientar na sua decisão. 

 

12.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Edital. 

12.1.1 – Caberá a CPL decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas; 
12.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

 

13.1 – A interposição, o processamento e o julgamento de recursos administrativos em qualquer fase do 
procedimento licitatório reger-se-ão pelo art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

14.1 – Concluídos os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo, devidamente 
instruído, à apreciação do Prefeito Municipal, para expedição e publicação do ato homologatório, bem como do 
pertinente termo de adjudicação. 
 

 

11. DO JULGAMENTO 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

13. DOS RECURSOS 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15. DO CONTRATO 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN – CNPJ: 08.113.631/0001-29 

Telefone: (84) 3697-0077 

 

 

15.1 – Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, para assinatura do contrato, na forma da 
minuta apresentada no Anexo II deste Edital; 
15.2 – A empresa adjudicatária será convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, 
contados da data de sua convocação; 
15.3 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 
adjudicatária desde que aceita pela Contratante. 
15.4 – A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora. 

15.5 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela PMP/RN, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
15.6 – É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação. 

15.7 – A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões 
que porventura se fizerem necessários, em conformidade com o artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

16.1 – A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito, a critério do TCE/RN, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
16.2 – A rescisão deste contrato pode ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito do PMP/RN, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei mencionada; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para o PMP/RN; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria, bem como nos termos do respectivo contrato. 

16.3 – A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

 

17.1 – A Contratada deverá iniciar o serviço num prazo de até 15 (quinze) dias após expedição da Ordem de Serviço 
emitida pelo setor competente, indicando a Secretaria para o qual se destinará esse serviço, conforme especificações 
e condições de fornecimento indicadas no anexo I. 
17.2 – O pagamento será efetuado de forma direta, conforme valores constantes da Ordem de Serviço emitida pela 
Secretaria responsável pelos serviços, mediante apresentação das Notas Fiscais correspondentes e atestadas do 
recebimento, pelos órgãos competentes. 
17.3 – As despesas decorrentes das aquisições do objeto desta Licitação correrão à conta de recursos alocados no 
Orçamento Geral do Município. 

 

18.1 – As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão em conformidade com o Orçamento Geral do 
Município para o ano de 2021, de acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 448/2020 de 30 de Novembro de 2020, é 
a seguinte: 

04.123.0043.2006.0000 – Manutenção da secretaria municipal de tributação e finanças 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – outros serviços de pessoa jurídica. 
Fonte de Recursos: FPM, ICMS e Receitas Tributárias.  

 

18.2 – Em havendo necessidade devidamente justificada poderá haver inclusão de Dotação Orçamentária de Órgão 
e/ou Secretaria participante ou não, através de Apostilamento (art. 65, § 8º Lei 8.666/93). 

 

19.1 – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto ora licitado, será aplicável à contratada a multa 
moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, limitada a 2% (dois por cento) do 
valor contratual. 
19.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Parazinho poderá aplicar à contratada 

16. DA RECISÃO CONTRATUAL 

17. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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multa, que está corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato. 
19.3 – Os atos contrários aos objetivos deste Edital, praticados por concorrentes, sujeitam os faltosos, às penalidades 
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93, cabendo sempre defesa prévia, recursos e vista ao processo. 

 

20.1 – O prazo contratual poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, desde que ocorra um dos motivos 
previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado em processo próprio e 
aprovado pela autoridade competente. 
20.2 – À PMP/RN, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se ao 
direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 
20.3 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente ato de 
convocação, independentemente de declaração expressa. 
20.4 – O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da cidade 
de João Câmara/RN, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja. 

 
Parazinho/RN, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

Robson Scipião de Brito 
Presidente 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO COM GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMÉTRIA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.  
 
INTRODUÇÃO  
1. O Município de Parazinho pretende contratar serviços técnicos especializados envolvendo recadastramento imobiliário do 
município de Parazinho/RN com vistas à ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO IPTU, na modalidade TOMADA DE PREÇOS por 
empresa comprovadamente qualificada, com observância do disposto na Lei nº 8.666/93, e nas demais normas legais e 
regulamentares.  
 
2. O presente Termo de Referência objetiva propiciar a caracterização do objeto a ser solicitado, no tocante à cotação de 
preços praticados no mercado, às especificações técnicas, à estratégia de suprimento e o prazo de execução.  

2.1 É de competência dos Municípios instituírem impostos sobre propriedade predial e territorial urbana- Artigo 156° 
do Constituição da República Federativa do Brasil de 1988- sendo de competência, também destes, determinarem 
o perímetro de sua área urbana e possível extensão, a base de cálculo do IPTU e as alíquotas mínimas e máximas 
do Município.  

 
3. DO OBJETO:  
3.1. O objeto deste Termo de Referência é a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
recadastramento e cadastramento imobiliário com geoprocessamento e aerofotogramétrica para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Finanças, Tributação e Planejamento, na modalidade TOMADA DE PREÇOS por empresa 
comprovadamente qualificada, compreendendo a realização das seguintes tarefas mencionada no subitem 4.1  
 
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS E PRODUTOS ENTREGUES  
4.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.  
 

• RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, COM FOTOGRAFIAS AÉREAS COM USO DE AERONAVE NÃO 
TRIPULADO E CAMERA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE.  

 
Será realizado da seguinte forma: Através de uma aeronave não tripulada equipada por câmera digital de alta desempenho 
a equipe de campo executará o serviço de aerofotogrametria da área urbana de Parazinho, por uma extensão mínima de 
10km². Produto: será fornecido um relatório contendo informações, sobre data e horário realizado as imagens; 5 impressões 
(cinco) das imagens identificando as zonas urbanas na escala de 1:2000 cada; 01 foto geral da zona urbana na escala de 
1:5000; mídia digital contendo todas as imagens e relatório salvos em mídia no formato jpeg e PDF. 
 

• RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA COM INFORMAÇÕES GEOESPACIAIS DE PLANIMETRIA DE VIAS E 
EDIFICAÇÕES; ALTIMETRIA COM CURVAS DE NIVEL, EQUIDISTANTES DE 1 METRO E PONTOS COTADOS; 
HDROGRAFIA CONTIDAS EM ÁREAS DE PERIMETRO URBANO. 

 
A realização será: Através de uma aeronave não tripulada equipada por câmera digital de alta desempenho a equipe de 
campo executará o serviço de aerofotogrametria da área urbana de Parazinho, por uma extensão mínima de 10km² 
juntamente com equipe de campo com material e equipamento especifico como (Estação total para levantamento topográfico; 
Geodésico; RTK etc.). Produto: será fornecido um relatório contendo informações, sobre data e horário realizado as imagens; 
as imagens deveram conter informações técnicas como: O perímetro urbano; área urbana; hidrografia existente nesse 
perímetro de 10km²; planimétricas das vias e edificações e curvas de nível com equidistantes de 1m. 
 

• LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROCESSAMENTO DE DADOS PARA PLANEJAMENTO E 
PROCESSAMENTO DAS FOTOGRAFIAS. 

 
Será realizado um levantamento topográfico individual de cada edificação e lotes (terrenos baldios, lotes cercados e/ou 
murados), devendo ser realizado levantamento das áreas individuais de construção, perímetro e dimensões dos lotes de toda 
área urbana dentro de 10km² vinculando as fotografias individuais dos lotes. 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO 
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• ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DE MODELO DIGITAL DE TERRENO COM REPRESENTAÇÃO DE SUPERFICIE 
DO TERRENO E DE TODA ÁEREA DO LEVANTAMENTO. 

 
Será gerando em formato digital as informações obtidas em campo.  
 
Produto: relatório contendo planilha com identificação do lote, memorial descritivo, planta de voo individualizada com 
amarração a rua perpendicular mais próxima, conter confrontantes, área do lote, área da edificação (quando houver) perímetro 
e endereço. Cópia impressa e digital. 
 

• ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DE ORTOFOTOS DIGITAIS, COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE 10CM; (GSD OU 
PIXEL DE 10CM). 

Serão elaboradas as ortofotos (similar mapa de traço) através de aeronave não tripulada, todos os pontos deverão estar na 
mesma escala, para que seus elementos sejam medidos e vetorizados com precisão. Podendo medir distâncias, posições, 
ângulos e áreas, como num mapa qualquer. Produto: será entregue em mídia digital arquivos contendo as ortofotos com 
quantidade necessária para obter informações de mapeamento de toda área urbana (10km²). 
 

• RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM FOTOS FRONTAIS DOS IMOVÉIS NA MANCHA URBANA. 
 
Recadastramentos Imobiliários O serviço consiste em conferir “in loco”, levantar e corrigir, os dados e informações relativas 
aos imóveis que integram o cadastro imobiliário de Parazinho, para uma quantidade estimada de 5.000 (Cinco mil) unidades 
imobiliárias. Para a atualização dos dados imobiliários, cuja exatidão é fundamental ao lançamento do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e territorial Urbana - IPTU serão cumpridas as tarefas a seguir: a) vistoria técnica dos imóveis para a 
avaliação dos dados físicos dos terrenos e características construtivas das edificações, compreendendo os seguintes 
elementos a serem analisados: - Dados dos terrenos: - testadas, - dimensões, - área, - muro e passeio, - situação, e - posição; 
- Características das edificações: - área da edificação, - área dependências, - utilização, - ocupação, - tipo da construção, - 
posição, - situação da construção, b) vistoria técnica para avaliação de dados sobre a classificação e estado de conservação 
das edificações existentes; c) mensuração das dimensões das edificações existentes e cálculo ou recálculo das respectivas 
áreas edificadas e mensuração para conferência das dimensões e áreas de todos os lotes com características e dimensões 
urbanas, mediante o uso de trena; d) desenho técnico ou atualização dos “croquis” analógico dos imóveis, representado em 
planta, e com as medidas das edificações e suas amarrações nos lotes; 
 
A realização desta etapa será realizada por equipe de campo, com ficha de cadastro especifico, realizando entrevista dos 
moradores, obtendo cópias de documentos pessoais e de titularidade de imóvel (particular ou pública). Requerimento deverá 
ser igual ao anexo que compõem este edital. A equipe deverá registrar edificação cadastrada por via de fotografias digitais.  
 
Produto: relatório contendo as fichas cadastrais (modelo em anexo), fotos individuais de cada edificação ou terreno, 
contabilizando nº total de edificações e lotes composto na área urbana, juntamente com levantamento técnico. 
 

• ALIMENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS DADOS DO LEVANTAMENTO IMOBILIÁRIO, NO SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO UTILIZADO PELA PREFEITURA DE PARAZINHO. 

 
A realização desta etapa será dada através de uma equipe de profissionais qualificados para alimentar os dados cadastrais 
no sistema de informática municipal.  
 
Produto: inserir os dados do levantamento topográfico e cadastramento imobiliário no sistema de informática do município. 
 

• PLANTA GENÉRICA DE VALORES 
 
Através dos levantamentos realizados nas etapas anteriores, serão realizadas planilhas com cálculos. Expressar a situação 
dos tipos de edificações, que deveram possibilitar a obtenção dos valores venais de cada imóvel urbano municipal a partir da 
avaliação individual de cada propriedade, para fins de cobrança de impostos, como: IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e Contribuição de Melhoria). 
 
Produto: planilha compondo avaliação imobiliária com valor venal individual de cada imóvel. (entregue de forma impressa e 
digital). 
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• SERVIÇOS DE CAMPO COM PREENCHIMENTO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (BCI), PARA 
RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODOS OS IMOVÉIS DA REGIÃO URBANA. 

 
Uma equipe técnica irá a campo realizar o preenchimento do boletim de cadastro imobiliário (BCI). 
 
Produto: Entregar o BCI completo (total dos imóveis urbanos municipais), uma via impressa e outra em mídia digital. 
 

• ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS DE CADA QUADRA EM PLATAFORMA CAD, OU SHP, REPRESENTANDO OS 
LOTES E PRÉDIOS, NAS FACES DE CADA QUADRA (MAPA DE QUADRAS OU OVERLAYS). 

 
Uma equipe profissional (com qualificação mínima técnico em edificações/ topografia e/ou agrimensor, podendo ser arquiteto 
ou engenheiro civil) irá atualizar e/ou substituir os mapas existentes.  
 

• VETORIZAÇÃO, EM SHP, DA PLANTA DE REFERÊNCIA CADASTRAL. 
 
Produto: Entrega dos dados atualizados no sistema da prefeitura incluindo um backup digital. Uma equipe irá construir uma 
base sólida de dados para o uso em Sistemas de Informações Geográficas, transformando as informações que estão em 
formato analógico da planta de referência topográfica para a digitalização e vetorização dos dados, através de software 
adequado e licenciado para efetuar tal serviço. A mesma deverá conter informações capazes de facilitar a coleta de dados 
referentes a estradas, caminhos, limites municipais, curvas de nível, hidrografia e outros aspectos geográficos do território 
nacional. 
 

• Produto: Os dados deverão ser entregues em formato digital e instalados no banco de dados do município. 
 

• ESTIMATIVAS DE CUSTOS DOS TRABALHOS: 
 

Nº Natureza do Serviço Und Quant. 
Preço Estimado (R$) 

Unitário Total 

 
01 

Levantamento aerofotogramétrico com mosaicagem 
autorretificada  

 
Ha 

 
900 

 
26,66 

 
23.994,00 

 
02 

Levantamento Topográfico, Planialti-métrico 
Cadastral, Georreferenciado 

 
Ha 

 
900 

 
71,33 

 
64.197,00 

03 Digitalização em shp, dos imóveis Ud. 3.000 12,00 36.000,00 

04 Plantas Gerais Ha. 900 6,50 5.850,00 

05 Plantas de Quadra, (Overlays) Ud. 3.000 12,00 36.000,00 

06 Planta de Ref. Cadastral, (PRC) Ha. 900 8,33 7.497,00 

 
07 

Censo, (Levantamento de dados censitários em 
campo, casa a casa) 

 
Ud. 

 
3.000 

 
23,33 

 
69.990,00 

08 Digitalização dos Boletins de Cadastro Ud. 3.000 12,83 38.490,00 

09 Geoprocessamento Ud. 3.000 15,66 46.980,00 

10 Edição e impressão de mapas Vb 01 13.300,00 13.300,00 

11 Treinamento de pessoal Ud. 01 8.666,00 8.666,00 

Total Geral Estimados para execução dos serviços 350.964,00 

 
5. PRAZO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  
5.1. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO SERVIÇO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 (DIAS) 
 

 
SERVIÇOS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

RECOBRIMENTO 
AEROFOTOGRAMETRICO COM 
FOTOGRAFIAS AEREAS COM USO 
DE AERONAVE NAO TRIPULADA E 
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CAMERA DIGITAL DE ALTA 
QUALIDADE.  

RESTITUICAO 
AEROFOTOGRAMETRICA COM 
INFORMACOES GEO. ESPACIAIS 
DE PLANIMETRICA DE VIAS E 
EDIFICACOES, ALTIMETRIA COM 
CURVAS DE NIVEL, 
EQUIDISTANCIA DE 1 METRO E 
PONTOS COTADOS, HIDROGRAFIA 
CONTIDAS EM ÁREAS DO 
PERIMETRO URBANO.  

      

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 
COM PROCESSAMENTOS DE 
DADOS PARA PLANEJAMENTO E 
PROCESSAMENTO DAS 
FOTOGRAFIAS AEREAS. 

      

ELABORACAO E GERACAO DO 
MODELO DIGITAL DE TERRENO 
COM A REPRESENTACAO DA 
SUPERFÍCIE DO TERRENO E DE 
TODA ÁREA DO LEVANTAMENTO. 

      

ELABORACAO E GERACAO DE 
ORTOFOTOS DIGITAIS, COM 
RESOLUCAO ESPACIAL DE 10CM 
(GSD OU PIXEL DE 10CM). 

      

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 
COM FOTOS FRONTAIS DOS 
IMOVEIS NA MANCHA URBANA. 

      

ALIMENTACAO DOS 
RESPECTIVOS DADOS DO 
LEVANTAMENTO IMOBILIARIO, NO 
SISTEMA DE ARRECADACAO 
UTILIZADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAZINHO. 

      

PLANTA GENERICA DE VALORES.       

SERVICO DE CAMPO COM 
PREENCHIMENTO DOS BOLETINS 
DE CADASTRO IMOBILIARIO, (BCI), 
PARA RECADASTRAMENTO E 
CADASTRAMENTO DE TODOS OS 
IMÓVEIS DA REGIÃO URBANA. 

      

ATUALIZACAO DOS MAPAS DE 
CADA QUADRA EM PLATAFORMA 
CAD OU SHP, REPRESENTADO OS 
LOTES E PREDIOS NAS FACES DE 
CADA QUADRA (MAPA DE QUADRA 
OU OVERLAYS). 

      

VETORIZACAO EM SHP, DA 
PLANTA DE REFERENCIA 
CADASTRAL 
GEORREFERENCIADA. 

      

 
OBS: as quantidades são estimativas, ou seja, a empresa vencedora somente faturará o que realmente for executado, ficando 
a responsabilidade de fiscalizar e atestar todo o serviço realizado e suas quantidades pela secretaria municipal finanças, 
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tributação e planejamento e diretoria de tributação desta prefeitura. 
 
6. O valor total estimado do serviço é de R$ 350.964,00 (trezentos e cinquenta mil novecentos e sessenta e quatro reais). 
 
7. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. Os serviços serão realizados na sede do Município de Parazinho – limite da área urbana. 
 
8. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
8.1. Adjudicado e Homologado o objeto da licitação à empresa vencedora, essa deverá dentro do prazo máximo de 05 (cinco) 
dias assinar o instrumento contratual conforme publicação na Imprensa Oficial do Município de Parazinho, (FEMURN). 
 
9. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO OBJETO  
9.1. O prazo de vigência será de 6 (seis) meses contados a partir da data de sua assinatura.  
9.2. O prazo para eventual execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, sem interrupção e prorrogável na forma da lei, 
mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8. 666/93 e alterações posteriores, especialmente 
os motivos elencados no §1º do artigo 57 do referido diploma legal. 

9.2.1. O início da contagem do prazo deverá coincidir com a data da autorização formal (ordem de 
serviço/fornecimento), a ser expedida pelo Município de Parazinho, mediante declaração do servidor responsável 
atestando o início da atividade. 

9.3. Ficará a cargo do Município de Parazinho a fiscalização e o acompanhamento da execução de todas as fases e etapas 
dos serviços. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, à suas expensas, no total ou em parte, o fornecimento do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme 
determina o artigo 69 da Lei Federal nº8.666/93;  
10.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme determina o artigo 55, XIII da Lei Federal nº8.666/93;  
10.3. Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo CONTRATANTE por força de 
sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício, bem como por qualquer tipo de autuação ou ação que 
venha sofrer em decorrência da execução do contrato que incorra em dano ou indenização, assegurando ao CONTRATANTE 
o exercício do direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
10.4. Observar os regulamentos, leis, posturas e as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os 
dispositivos legais vigentes e as Normas Técnicas de Saúde e Segurança do Trabalho, bem como adotar todas as 
providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho de seus 
serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências de locais do CONTRATANTE; 
10.5. Fornecer e providenciar a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), de acordo com a Lei de Segurança 
e Medicina do Trabalho (Lei Federal nº6.514, de 22 de dezembro de 1977).  
 
TOMADA DE PREÇOS 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17020002/2021 Norma Regulamentadora nº06 aprovada 
pela Portaria GM nº3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978; 
 
10.6. Prestar esclarecimentos e informações solicitados pelo CONTRATANTE; 
10.7. Cientificar o CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal na execução do serviço;  
10.8. Responder por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado, nos termos do art. 70 da Lei no 8.666/1993;  
10.9. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada pelos seus empregados 
nas instalações do CONTRATANTE;  
10.10. Não fornecer, ou fornecer qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro (Inciso VIII, Art. 39, Lei 
8.078/1990). 
10.11. Informar ao Município de Parazinho o nome, endereço e telefone do responsável pelo gerenciamento deste contrato, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua assinatura;  
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a) Os equipamentos a serem utilizados na elaboração dos trabalhos podem ser definidos a critério da contratada. 
Os softwares devem ser compatíveis com as tecnologias adotadas pelo Município;  
b) Para atualização do cadastramento imobiliário, a contratada deverá utilizar-se do modelo de BCI aprovado pela 
Secretaria Municipal de Finanças;  
c) Os serviços contratados deverão ser desenvolvidos de modo a não comprometer a continuidade dos serviços ora 
em operação na Prefeitura de Parazinho. Entretanto como parte da estratégia metodológica para execução do 
serviço, a empresa contratada poderá designar funcionários para atuarem nas dependências da contratante, desde 
que devidamente autorizados pela mesma;  
d) Durante os trabalhos, a empresa contratada deverá se responsabilizar por quaisquer danos ao patrimônio público 
e/ou dos cidadãos, à integridade pessoal do cidadão e á administração municipal;  
e) – Disponibilizar um gestor de TI para prover alteração e adequação do bando de dados, adequação da tabela de 
pontos e método de cálculo. 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
11.1. Pagar pontualmente pelo fornecimento.  
11.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou alterações a serem adotadas sobre 
assuntos relacionados a este Contrato.  
11.3. Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis dúvidas existentes.  
11.4. Liberar o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais onde serão feitas as entregas quando em áreas internas 
do CONTRATANTE.  
11.5. Fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do contrato, sem que com isso venha excluir ou reduzir a 
responsabilidade da CONTRATADA.  
11.6. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecessem o objeto licitado, executem a obra ou prestem os serviços, 
ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no contrato.  
11.7. Divulgação dos trabalhos e seus benefícios junto à população para facilitar o acesso dos cadastradores;  
11.8. Fornecer as informações, plantas e dados cadastrais disponíveis nos setores de cadastro e de Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Fazenda;  
11.9. Acompanhamento e fiscalização da qualidade dos serviços, a cargo da Secretaria Municipal de Tributos e Finanças.  
11.10. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas; 
1.11. Disponibilizar 02 (três) servidores que conheçam a rotina da tributação para atuarem como auxiliares;  
11.12. Disponibilizar 12 (DOZE) cadastradores para o serviço de campo, com disponibilidade diária de 08 (oito) horas e 
escolaridade mínima de ensino médio;  
11.13. Disponibilizar local com mesas, cadeiras, computadores, internet, impressoras e material de uso rotineiro, tais como 
trenas, calculadoras, pranchetas, lápis, canetas, etc.  
 
12. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO E ACOPANHAMENTO  
12.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 
Federal nº8.666/93 e alterações posteriores, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  
12.2. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações indispensáveis ao desempenho de suas atividades.  
12.3. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA 
quanto à integridade e à correção da execução do fornecimento a que se obrigaram suas consequências e implicações 
perante o CONTRATANTE, terceiras, próximas ou remotas.  
12.4. A execução do contrato será acompanhada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O servidor 
designado pelo CONTRATANTE irá exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução das obrigações e do 
desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.  
12.5. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE para representá-lo na execução do contrato.  
12.6. As quantidades são estimativas, ou seja, a empresa vencedora somente faturará o que realmente for executado, ficando 
a responsabilidade de fiscalizar e atestar todo o serviço realizado e suas quantidades pela secretaria municipal finanças, 
tributação e planejamento e diretoria de tributação desta prefeitura.  
 
13 DO ACOPANHAMENTO  
13.1 Promover as avaliações dos serviços executadas, observado o disposto no projeto básico; exigir o fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais relativas à execução dos serviços; 
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13.2 Atestar, com vistas à liquidação e ao pagamento da despesa correspondente, os documentos de cobrança referentes à 
prestação dos serviços medidos;  
13.3 Uma vez contratada, a proposta apresentada pela empresa vencedora, mais o presente Projeto Básico e as normas 
técnicas aplicáveis, serão os referenciais para o processo de acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços, a serem 
executados por pessoal próprio da Prefeitura Municipal de Parazinho ou por profissionais por esta designada para exercerem 
essa função.  
13.4 Os responsáveis pelo processo de acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços deverão ser designados por 
ato da Administração Municipal e o exercício dessa responsabilidade compreende o acompanhamento dos serviços através 
de reuniões com a Contratada, através do recebimento e análise dos relatórios periódicos, preferivelmente com periodicidade 
mensal, que esta deverá elaborar acerca do desenvolvimento dos trabalhos, da inspeção periódica nos locais em que a 
Contratada estiver executando os serviços e, através do recebimento e análise dos produtos parciais e finais entregues.  
13.5 O contrato deverá prever penalidades à Contratada para os casos de omissões, atrasos, parciais ou finais, na entrega 
dos serviços ou por sua entrega fora das especificações Contratadas. Durante o desenvolvimento dos trabalhos a Contratada 
deverá ter uma programação de transferência de dados à Administração Municipal, que deverá possibilitar que esta, ao final 
dos trabalhos, tenha servidores municipais capacitados a utilizarem plenamente o material gerado e a darem curso ao 
processo.  
 
14. DAS SANÇÕES:  
14.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será 
descredenciada do Cadastro de Fornecedores mantido pela Administração Pública Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas nesse edital, no contrato e das demais cominações legais, conforme dispõe o artigo 7º da 
Lei Federal nº10.520/02, quando:  

14.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho;  
14.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;  
14.1.3. Ensejar retardamento da execução do objeto;  
14.1.4. Não mantiver a proposta;  
14.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;  
14.1.7. Cometer fraude fiscal.  

14.2. A Contratada, na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior 
devidamente comprovado, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:  

14.2.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo; 14.2.2. Multa administrativa, 
que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, nas hipóteses de 
inadimplemento ou infração de qualquer natureza; Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Santo Antônio de Pádua, por prazo não superior a dois anos; 14.2.3. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.  

14.3. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo ao interesse 
da execução do serviço.  
14.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 
juntamente com a pena de multa, sendo assegurada à Contratada a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa.  
14.5. Ocorrendo atraso injustificado na prestação do objeto, por culpa da Contratada, serlhe-á aplicada multa moratória de 
1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se em mora independente de notificação 
ou interpelação.  
14.6. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho, no 
prazo estipulado, importa inexecução total da obrigação, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o à aplicação das penalidades previstas na cláusula 5.1., inclusive multa, que não excederá, em seu total, 20% 
(vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, facultando o Município de Parazinho a convocar a licitante remanescente, 
na forma do artigo 64, § 2º da Lei Federal nº8.666/93.  
14.7. Os danos e perdas decorrentes de culpa ou dolo da Contratada serão ressarcidos ao Município de Parazinho no prazo 
máximo de 03 (três) dias, contados de notificação administrativa, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
do contrato, por dia de atraso.  
14.8. As multas previstas neste ato convocatório não têm caráter compensatório e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao Município de Parazinho e, ainda, não impede que sejam aplicadas 
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outras sanções previstas em lei e que o contrato seja rescindido unilateralmente. 
14.9. A multa aplicada deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias a contar da correspondente notificação e poderá 
ser descontada de eventuais créditos que a Contratada tenha juntado ao Município de Parazinho, sem embargo de ser 
cobrada judicialmente.  
14.10. Constituem motivos para rescisão do contrato, por ato unilateral do Contratante, os motivos previstos no artigo 78, I a 
XI da Lei Federal nº8.666/93, mediante decisão fundamentada, assegurados o contraditório, a defesa prévia e ampla defesa, 
acarretando a Contratada, no que couber, as consequências previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo 
das sanções estipuladas em lei.  
 
15. SUBCONTRATAÇÃO  
15.1. Conforme estabelecido no Artigo 72 da Lei Federal no 8.666/93, é vedada a subcontratação da totalidade dos serviços 
objeto 
 
 

Parazinho/RN, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Tatiane Kelly Xavier de Andrade 
Secretária Municipal de Tributação e Finanças 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

CONTRATO Nº  /2021 VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM RECADASTRAMENTO E 
CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS COM 
GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMÉTRIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE 
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN E A 
EMPRESA  , NOS 
TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
17020002/2021. 

 
 

Pelo presente Instrumento de Contrato, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAZINHO/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.631/0001-27, com sede à Praça Senador João Câmara, 20 – 
Centro – Parazinho/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor Carlos Veriano de Lima, brasileiro, casado,  
residente  e domiciliado  na cidade  de Parazinho/RN,  portador  do RG nº  -        /      e  CPF nº 
  ,       doravante       denominado       simplesmente       Contratante       e,        de       outro  lado, 
    residente   à   ,   nº         ,  , 
Natal/RN, aqui representado pelo Sr.   , portador do RG nº  -  /   , CPF 
nº   , doravante denominado simplesmente Contratado, com fundamento nos 
dispositivos da Lei 8.666/93 e suas posteriores modificações e da Tomada de Preço nº /2020, cujo regime de execução 
é POR MENOR PREÇO GLOBAL, têm entre si como justo e contratado o que vem especificado nas cláusulas abaixo: 

 

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO COM GEOPROCESSAMENTO E 
AEROFOTOGRAMÉTRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 
E FINANÇAS. 

 

2.1. Pela realização do serviço,  objeto deste termo  contratual, será pago  o valor   global  de R$     
(  ), a ser pago  conforme  pedido  de  medição,  valor  esse  apresentado  em  sua Proposta  de  Preço  no certame 
licitatório de modalidade Tomada de  Preço  nº 002/2021,  constantes  nos  autos  do Processo Administrativo nº 
17020002/2021. 
2.2. No valor a ser pago já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à prestação dos serviços. 
2.3. O mesmo só poderá sofrer algum reajuste, desde que esteja em conformidade com o Artigo 65, §1º, da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

 

3.1. O prazo para início dos serviços dar-se-á a partir da assinatura deste instrumento e posterior emissão da Ordem  
de Serviço, tendo como prazo de 15 (quinze) dias, após a emissão da mesma, para início dos trabalhos, conforme item 
17.1 do edital, obedecendo a Planilha Cronológica e Financeira apresentada no certame licitatório de modalidade 
Tomada de Preço nº 002/2021, constantes nos autos do processo administrativo nº 17020002/2021. 

 

 
4.1. Esse contrato entra em vigor em sua assinatura tendo vigência pelo período de 12 (doze) meses. Podendo o 
mesmo ser prorrogado quando estiver em conformidade com o Artigo 57, §1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

ANEXO II – TERMO DE CONTRATO 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
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5.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Acompanhar, fiscalizar, inspecionar e supervisionar, diariamente, a execução deste contrato, bem como efetuar o 
pagamento de acordo com o pactuado, deduzido os descontos legais; 
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar suas obrigações dentro das 
condições pactuadas; 
c) Fornecer a CONTRATADA todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato, 
quando solicitado; 
d) A CONTRATANTE se obriga a arcar com todos os custos com viagens e deslocamentos efetuados pelo 
CONTRATADO, por via aérea ou terrestre, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE, mediante 
apresentação de documento comprobatório. 
e) A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento pelos serviços prestados conforme prazo estipulado neste 
instrumento. 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão em conformidade com o Orçamento Geral do 
Município para o ano de 2021, de acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 426/2018 de 10 de Dezembro de 2018, é 
a seguinte: 

04.123.0043.2006.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de  Terceirtos - Pessoa Jurídica. 
Fonte de Recursos: FPM, ICMS e Receitas Tributárias.  

 
6.1. Em havendo necessidade devidamente justificada poderá haver inclusão de Dotação Orçamentária de Órgão 
e/ou Secretaria participante ou não, através de Apostilamento (art. 65, § 8º Lei 8.666/93). 

 

7.1. O pagamento será condicionado à consulta da regularidade fiscal da pessoa jurídica e, também, a 
apresentação dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da licitação e valor unitário referente ao mês 
da competência dos serviços; 
b) Certidão Negativa (ou positiva, com efeito, de negativa) de Débito – CND, fornecida pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social/INSS; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa (ou positiva, com efeito, de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa quanto à Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da LICITANTE. 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
7.2. Se a Nota Fiscal/Fatura apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da 
despesa ou não vier acompanhada dos documentos exigidos no item 7.1.1, ficará pendente o pagamento até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
7.3. O pagamento dos serviços será efetuado com base nos quantitativos e preços unitários consignados na proposta 
de preços da CONTRATADA. 
7.4 - O pagamento será efetuado integralmente em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, de acordo 

com as especificações constantes nesta cláusula. 
 

8.1. Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a Tomada de Preço n.° 002/2021 e 
seus anexos, a Proposta da CONTRATADA e demais peças que constitui o respectivo processo licitatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Parazinho, caracteriza o descumprimento total das obrigações 
assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes. 
9.2. O atraso injustificado no início dos serviços requisitados consoante Ordem de Compra sujeitará a CONTRATADA 
à multa de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, até o máximo de 2,5% (dois vírgula cinco por 
cento), sobre o valor total da Ordem de Compra. 
9.3. As multas a que se refere esta cláusula serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Parazinho poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, no caso de atraso no 
cumprimento de determinação expressa da fiscalização; 
c) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor do contrato, para os casos de reincidência em 
infrações anteriormente punidas com pena de advertência; 
d) O atraso injustificado na execução do contrato, aferido mensalmente pela FISCALIZAÇÃO, ficará a 
CONTRATADA sujeita à multa de mora de 10% (dez por cento), sobre o valor das faturas dos pagamentos a  vencer; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado 
no prazo de 10 (dez) dias. 
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a incidência cumulativa das penalidades 
das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na 
entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 9.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com alíneas “b”, 
“c” e “d”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
9.6. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.4, reserva-se a Prefeitura Municipal de Parazinho o direito de 
optar pela contratação de licitante remanescente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação em tela  e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente  corrigido. 
9.7. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 
9.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de 
Parazinho. 

 

10.1. Ficará responsável pelo acompanhamento da contratação o (a) Sr(a).  , portador (a) 
do CPF nº  , matrícula nº  que registrará todas as ocorrências e 
deficiências verificadas em relatório próprio, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das 
irregularidades apontadas. 

 

11.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente Contrato, os chamados casos 
omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria e em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios 
da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

 

12.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, nos locais de costume, no prazo 
máximo de vinte (20) dias, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
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12.1. Fica eleito o foro do município de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato, em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas 
(02) testemunhas abaixo assinadas. 

 
 

Parazinho/RN,  de  de 2021. 
 
 
 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito 

 
 
 
 
 

CPF:    
Representante da Vencedora 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 
 

Nome: 

CPF: 

 

Nome: 

CPF: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
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(em papel timbrado da empresa) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO 
EM RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS COM GEOPROCESSAMENTO E 
AEROFOTOGRAMÉTRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TRIBUTAÇÃO E 
FINANÇAS. 

 

Para efeito de participação na TOMADA DE PREÇO em referência, declaramos que por meio da análise e exame da 
documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento e 
concordamos em prestar os serviços de acordo com as especificações propostas, pelos respectivos preços, mediante 
regular convocação. 

 
 

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em toda as fases da licitação. 

 
 
 

Local e Data 

 
 
 
 

(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE) 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE 
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(em papel timbrado da empresa) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021 

 
 
 

     (razão social na empresa), CNPJ Nº.   com  
sede  na      (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Preço nº. 009/2020, DECLARA expressamente que até 
a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências  posteriores. 

 
 
 
 
 
 

 
Local e Data 

 
 
 
 

(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE) 

 
 
 
 

 
Nome ou carimbo:     
Cargo ou carimbo:                                                                                                             
Nº. da cédula de identidade e órgão emitente:                                                             
CPF:     

 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
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(em papel timbrado da empresa) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN 
Ref.: LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021. 

 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

 
(razão       social       da       empresa),       inscrita       no     CNPJ      n°  ,       com       sede      na 
  (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, 
o(a)   Sr.   (a)   infra-assinado,   portador(a)   da   Carteira   de   Identidade   n° 
  e  do  CPF/MF  n°  , para os fins de habilitação na Tomada de Preço n.° 
006/2020, Declara expressamente que: 1) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos. 

 
 
 
 

Local e Data 

 
 
 
 

(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE) 

 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 
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(em papel timbrado da empresa) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

 
 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN 
Ref.: LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021. 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins que nos enquadramos na categoria de ME/EPP/MEI, de maneira que pretendemos 
nos beneficiar do direito de preferência, conforme preceitua a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 
alterada pela Lei complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014. 

 
 
 
 

 
Local e Data 

 
 
 
 

(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE) 

 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE ME/EPP/MEI 
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(em papel timbrado da empresa) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

 
 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN 
Ref.: LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021. 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

A empresa  ,  inscrita  no CNPJ nº  , DECLARA, para fins que não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. (Conforme 
disciplinado no Art 18, XII da lei 12.708/2012). 

 
 
 
 
 
 

 
Local e Data 

 
 
 
 

(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE) 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍ SERVIDOR PÚBLICO 


