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      PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
                                   E S T A D O D A BA H I A 

                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 28 DE AGOSTO DE 2018 

HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO: 08hs:30min 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BAHIA 

 
A Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60 , por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, devidame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
nte instituída pela Portaria nº 83 de 18 de outubro 2017, torna público através deste que realizará a 
licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o regimento de menor preço global regida pela Lei 
Federal N.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para realização de serviços relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário 
urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, compreendendo o seguinte: levantamento 
aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução e pós-processamento, 
cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, conforme descrito no termo referencial anexo a este Edital. Cópia deste Edital e 
seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente junto ao Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santana, Bahia, com sede funcional na Praça Monsenhor Tobias, nº 321, 
nesta cidade, de segunda à sexta-feira em horário comercial, ou, através diretamente no site da 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, através do portal www.riachodesantana.ba.gov.br/ 
www.procedebahia.com.br/ba/riachodesatana. 
 
Os envelopes 01(Habilitação) e, 02 (Proposta de Preços) deverão ser entregues na sala de reuniões 

da Licitação no endereço supra citado na sessão pública a ser realizada no dia 28 DE AGOSTO DE 

2018 às 08hs:30min. 
 

1.0 – DO OBJETO. 
 
1.1 - A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de 
serviços relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de 
Riacho de Santana, compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo 
não tripulado (VANT) de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento 
imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de menor 
preço global conforme descrito no termo referencial anexo a este Edital. 
 

2 - CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1 - Somente poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas que possuam em seu estatuto, 
contrato social ou no CNPJ, CNAE em que esteja expressa a possibilidade de execução dos serviços 
ora licitados, especificando ainda atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação 
e que estejam legalmente estabelecidas no País. 
 
2.2 - A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou 
especiais pertinentes ao objeto desta licitação. 
 
2.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que: 
 
a) Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme Lei 
11.101/2001), dissolução ou liquidação; 
 
b) Estejam suspensas de licitar com o Município, Estado ou União; 
 

http://www.riachodesantana.ba.gov.br/
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c) Tenham participação, a que título for, de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
 
d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, ainda que na condição de 
responsável técnico;  
 
e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo; 
 
f) Estejam reunidos em consórcio; 
 
g) Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra empresa que 
esteja participando desta licitação.  
 

3.0 – DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial 
registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa registrado no órgão 
competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
b) cópia autenticada dos documentos do RG e CPF do titular em se tratando de empresa individual, 
no caso de sociedade empresarial tais documentos serão exigidos de todos os sócios administradores 
se previsto no instrumento contratual que a empresa será representada conjuntamente, em sendo 
isoladamente somente de um dos sócios ou do sócio administrador. 
c) tratando-se de procurador: este deverá apresentar a procuração por instrumento público ou 
particular, emitido pelo(s) titulares e/ou sócio(s) administradores da empresa, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 
I -  a procuração deverá ser assinada por todos os administradores da empresa caso o estatuto social 
não discrimine um único administrador para representar a mesma.  
II - a procuração apresentada em fotocopia deverá estar devidamente autenticada em cartório 
competente. 
d) o representante ou procurador deverão apresentar junto ao credenciamento cópia autenticada do 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
e) será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, mediante Carta de 
Credenciamento modelo Anexo V deste Edital ou Procuração Pública ou Particular que lhe dê poderes 
para representar a empresa na licitação. 
f) a falta do Credenciamento no início da sessão de abertura da sessão ou a ausência do credenciado 
em qualquer ato seguinte importará no descredenciamento do representante da empresa, ficando 
assessegurado a particição da licitante na abertura dos envelopes. 
g) para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazer jus aos benefícios da Lei complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de Agosto de 2014 e demais 
itens descritos neste Edital, a mesma deverá obrigatoriamente apresentar a Declaração da 
proponente assinada pelo Titular, Sócio(s) Administrador(es) ou Preposto, este último mediante 
Procuração que lhe dê poderes para tal ato, de acordo com o modelo constante no modelo Anexo X 
deste Edital, e deverá apresentar no ato do Credenciamento. 
h) Os documentos acima descritos deverão ser apresentados no momento do credenciamento; 
i) Os documentos exigidos no item 6.1 alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deverão ser apresentados 
devidamente autenticados em cartório competente ou pela comissão de licitação, neste último, desde 
que apresentadas as cópias junto com os originais à Comissão de Licitação em até 24 horas antes do 
certama. 
j) A não apresentação dos documentos conforme descrito no item “i” acima descrito, ensejará no 
descredenciamento do representante da empresa. 
3.2 - Declaração de que está ciente e concordo com todas as exigências  do Edital de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, devendo ser apresentadado junto ao Credenciamento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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I – A não apresentação da Declaração descrita no item 3.2 em nenhuma das fases do certame 
ensejará na inabilitação da empresa. 

 

4.0 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Para participar da presente licitação os interessados deverão apresentar à Comissão de 
Licitação, em data, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, dois envelopes 
individualizados e fechados, contendo em sua parte frontal as seguintes especificações: 
 

a) ENVELOPE 01 

 

Á 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOSN.º 016/2018.  

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

RELATIVOS AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DA SEDE 

DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMPREENDENDO O SEGUINTE: LEVANTAMENTO 

AEROFOTOGRAMÉTRICO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) DE ALTA 

RESOLUÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO 

IMOBILIÁRIO E MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO DIGITAL, PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU, 

SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL. 

DATA DE ABERTURA: 28 DE AGOSTO DE 2018 

HORÁRIO DE ABERTURA: 08hs:30min 

EMPRESA:......................................................................................................... 

C.N.P.J: ............................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

EMAIL:............................................................................................................... 

 

b) ENVELOPE 02 

 

Á 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2018.  

ENVELOPE 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

RELATIVOS AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DA SEDE 

DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMPREENDENDO O SEGUINTE: LEVANTAMENTO 

AEROFOTOGRAMÉTRICO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) DE ALTA 

RESOLUÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO 

IMOBILIÁRIO E MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO DIGITAL, PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU, 

SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL. 

DATA DE ABERTURA: 28 DE AGOSTO DE 2018 

HORÁRIO DE ABERTURA: 08hs:30min 

EMPRESA:......................................................................................................... 

C.N.P.J: ............................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

EMAIL:............................................................................................................... 

 
4.2- O recebimento dos envelopes far-se á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo permitido 
atraso, mesmo que involuntário. 

 

5.0 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 

5.1 - O “ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO” deve conter documentos relativos à habilitação, composto 
por: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) Cópia autentica do Alvará Municipal de funcionamento do estabelecimento comercial, relativo à 
sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
c) Certidão Conjunta de regularidade de Débitos relativa a tributos federais, a dívida ativa da União e a 
Previdência Social; 
 
 
d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 
pelo órgão competente; 
 
e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, expedida 
pelo órgão competente; 
 
f) Certidão de regularidade de débito junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.” 

 

5.2 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
a) As certidões descritas no item 5.1 se apresentadas POSITIVAMENTE a Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santana, Bahia, se reserva o direito de só aceitá-la(s) se a(s) mesma(s) contiver(em) 
expressamente o EFEITO DE NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos 
do art. 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente. 
 
b) A certidão de FGTS deverá ser emitida com a indicação do CNPJ da sede da Empresa, final 0001.  
 
c) Para as licitantes (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) que apresentarem a declaração 
no ato do credenciamento, havendo alguma certidão referente a regularizada fiscal vencida, a 
Comissão Permanente de Licitação no ato da sessão “poderá” proceder a consulta através da Internet 
para emissão do referido documento para sanar a irregularidade.  
 
5.2.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:  
 
a) em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo;  
 
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta; 
 
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da 
matriz e/ou em nome e CNPJ da filial;  
 
d) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 2 
(PROPOSTA), quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor;  
 
e) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos de atestado de capacidade 
técnica, cuja validade é indeterminada.  
 
5.2.2. A qualquer momento, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  
 
5.2.3. Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição.  
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5.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  
 
5.2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, com excessão dos 
documentos referentes de regularidade fiscal que poderão ser concedido prazo para a apresentação 
conforme previsão legal.  

 

5.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
 
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data de expedição não anterior a 30 (trinta) dias da data de entrega dos envelopes; 
 

b) Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes e balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta, tomando como base a 
variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou de outro 
indicador que o venha a substituir. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial 
e as demonstrações contábeis, assim apresentados:  
 
I. sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial ou em 
jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do fornecedor. 
II. sociedades empresárias e não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido 
na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do 
livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do 
Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor; 
II.1) no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 
Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica do último Exercício; 
III. sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor; 
IV. o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do responsável da 
empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade. 
V. Se houver necessidade de atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado também o 
memorial de cálculo correspondente, assinados pelo licitante e pelo contador (constando número 
registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC). 
 
c) Índice de Liquidez e Endividamente conforme requisitos e limites previstos no modelo do Anexo II 
deste Edital, devidamente assinado pelo Contador e pelo Sócio(s) Administrador(es) ou Titular da 
empresa. 
 

5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
a) Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CREA; 

 
b) Indicação do responsável técnico, através de declaração da empresa, onde deverá  constar no 
mínimo o nome do profissional e o número de registro no CREA.  O profissional técnico de nível 
superior indicado deverá ser o único responsável técnico em todas as fases do procedimento 
licitatório e da execução contratual; 
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c) A licitante deverá comprovar que o profissional indicado no item anterior faz  parte do quadro 
permanente da empresa licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, 
em se tratando de empregado, através de cópia reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS),  no caso de sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada 
do Ato Constitutivo e/ou Contrato Social ou ter contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente 
comprovado por meio de documentação pertinente a condição, registrada em cartório, no qual 
estejam fixados suas atribuições e salários;  
 

5.5 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no 
caput será(ão) o(s) responsável (eis) pela execução da obra, objeto deste edital, com informação 
do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente, conforme 
modelo constante no Anexo VIII deste Edital, reconhecida firma em cartório, devendo ser assinada em 
conjunto com representante legal da empresa. 
 
b) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), de que não 
pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer 
esfera de Governo, de acordo com o modelo constante no ANEXO III. 
 
c) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, de acordo com o modelo constante no ANEXO IV. 
 
d) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), que não é 
funcionário público, de acordo com o modelo constante no ANEXO VII. 
 
e) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), que possui 
CNAE compatível para participação da licitação, de acordo com o modelo constante no ANEXO IX. 
 

5.6 – DA VISITA TÉCNICA 

 
5.6.1 - A licitante poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o penúltimo dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e 

grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Seviços Urbanos pelo telefone (77) 3457-2238, da qual será emitido atestado de 

visita ao local da obra. Em caso de não realização de visita técnica a licitante deverá apresentar 

declação que conste expressamente o pleno conhecimento acerca das condições de prestação dos 

serviço. 

5.7. Os documentos exigidos nos itens 5.1, 5.3 e 5.4, pertinentes à habilitação, qualificação 
econômica e qualificação técnica, deverão ser apresentados em originais ou publicação em órgão de 
imprensa oficial ou cópias autenticadas em cartório competente ou pela comissão de licitação desde 
que apresentados junto ao setor as cópias com os originais em até 24 horas antes da data de 
abertura da sessão do certame 
 

6.0 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1 A PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02 devera ser elaborada considerando as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes requisitos: 
 
a) A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
b) Na proposta deverá conter os seguintes dados: 
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I – Objeto; 
II - Data de Abertura; 
III - Horário de Abertura; 
IV - Empresa; 
V - C.N.P.J; 
VI - Endereço; 
VII -  Email; 
 
c) Estar incluído no preço proposto, despesas de mão de obra, fretes, tributos e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive encargos sociais 
e trabalhistas e despesas com a entrega; 
 
d) O preço, válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real, não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira. 
 
e) Estar Assinada pela PROPONENTE, ou seu representante legal; 
 
f) Número da TP e objeto da mesma; 
 
g) Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 20 (vinte) dias e não superior a 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação; 
 
6.2 - Os preços apresentados são definitivos, não sendo aceito qualquer alteração posterior, por 
qualquer meio, informando engano, erro ou omissão do responsável ou de seus funcionários. 
 

7.0 – PROCEDIMENTOS. 
 
7.1- Serão recebidos os envelopes 01 e 02, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital. 
 
7.2- Serão abertos os Envelopes 01, contendo a documentação pertinente à habilitação das 
PROPONENTES, e procedida a sua apresentação para análise pelos participantes. 
 
7.3- Considerar-se-ão inabilitadas as PROPONENTES que não apresentarem os documentos 
elencados no item 04 deste Edital; 
 
7.4- Os envelopes 01 e 02, se não abertos na sessão, serão rubricados pela Comissão de Licitação e 
por todos os participantes, e ficarão sob a guarda da Comissão. 
 
7.5- Os envelopes 02, contendo as proposta de preços, serão devolvidos fechados às 
PROPONENTES consideradas inabilitadas, desde que não haja recurso ou após sua denegação: 
 
7.6- Serão abertos os Envelopes 02, contendo as proposta de preços, das  PROPONENTES 
habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido renúncia 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
 
7.7- verificar-se à conformidade de cada proposta com os requisitos do presente Edital, promovendo-
se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
 
7.8- O julgamento e classificação das propostas ocorrerá de acordo com o estabelecido no item 10 
deste Edital. 
 

8.0- CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 
 
8.1 Os pagamentos ocorrerão por etapas, aferidas pela Prefeitura Municipal e devidamente atestadas 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos que será fiscalizada pelo funcionário 
designado pela Administração. 
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8.2 Cumpridas as determinações do item 8.1 a empresa emitirá a Nota fiscal, devidamente 
acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, que deverá ser apresentada ao titular 
do Setor de Tesouraria para a devida aprovação. 
 
8.4 Na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, ao valor dos 
mesmos será acrescida a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensação financeira, desde o dia 
imediatamente subseqüente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento; 
 
8.5 Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que 
a requerimento do interessado. 
 

9.0- REAJUSTE. 
 
9.1 Os preços constantes nas propostas apresentadas não serão reajustados, salvo em decorrência 
de aumento autorizado pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário 
constante do Contrato, respectivo índice de majoração. 

 

10.0 - JULGAMENTO 
 
10.1 A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL . 
 
10.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido disposto no §  2º do art. 3º 
da lei n.º8.666/93, a classificação se fará por sorteio,em ato público, para o qual todas as 
PROPONENTES serão convocadas. 

 

11.0 – DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

11.1 – O valor estimado dos serviços é de R$ **************** (***********************************). 
 

12.0 - HOMOLAGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
12.1 O objeto da presente licitação será homologado e adjudicado à PROPONENTE que, atendendo 
a todas as condições expressas neste Edital e seus Anexos, for classificada em primeiro lugar de 
acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 10. 
 

13.0 - CONTRATAÇÃO. 
 
13.1 As obrigações decorrentes desta Licitação a serem firmadas entre a Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santana, Bahia e a PROPONENTE vencedora da licitação, serão formalizadas através de 
contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos, na legislação vigente, 
e na proposta do licitante vencedor; 
 
13.2 O presente contrato terá início a partir da data da assinatura deste instrumento contratual, com 
vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado conforme possibilidades previstas no 
art. 57 da Lei 8.666/93.  
 
13.3 A Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia convocará a PROPONENTE vencedora para 
assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da Homologação do Certame, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da lei n.º 
8.666/93; 
 
13.4- O prazo estipulado no item 13.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela PROPONENTE vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela PROPONENTE; 
 
13.5 - A Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia poderá, quando a convocada não assinar o 
contrato, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da Homlogação do certame, sob a pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei n.º8.666/93; 
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13.6 – A convocação da empresa vencedora se dará a partir da Homlogação do certame, não 
comparecendo a empresa para a assinatura contratual, será publicado no Diário Oficial do Município 
no portal www.riachodesantana.ba.gov.br/ www.procedebahia.com.br/ba/riachodesatana,  a sua 
Convocação, onde, não comparecendo para assinatura do contrato, decairá o seu direito à 
contratação sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da lei n.º 8.666/93 
 

14.0 As despesas decorrentes da presente Tomada de Preços correrão por conta da Categoria 
Econômica do exercício financeiro de 2018: 
 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

 

DOTAÇÕES 
PREVISÃO DE 

DESPESAS 

DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

02.06– Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Assuntos 
Urbanos 

 

 

PROJETO/ATIVIDADE 

2123 – Gestão dos serviços 
de Infraestrutura e serviços 
Urbanos  

 R$ 77.000,00 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

3.3.9.0.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

15.0 GARANTIA CONTRATUAL 

 

15.1 Não se exigirá garantia contratual. 
 

16.0 - PENALIDADES. 
 
16.1 No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no item 13.2, ficará a 
CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5%, ao dia de atraso calculado sobre o preço total da obra; 
 
16.2- A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita a multa correspondente a 20% 
(por cento) sobre o valor global estimado do contrato, a ser aplicada em caso de infringência de 
qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada; 
 
16.3 Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, 
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o Municipio, conforme lei 
8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida  a 
ampla defesa. 
 
16.4 O Municipio para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra 
qualquer credito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou 
extrajudicial. 
 
16.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em 
definitivo. 
 

17.0 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO.   
 
17.1 Às PROPONENTES é assegurado o direito de petição, nos termos do art. 109 da lei n.º 8.666/93, 
objetivando a defesa de seus interesses na licitação, em requerimento formulado no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos termos da lei; 
 
17.2 Interposto o recurso, será comunicado às demais PROPONENTES que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
17.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do Recurso. 

http://www.riachodesantana.ba.gov.br/
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18.0 - ADVERTÊNCIA 

18.1 - O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar empresas que 
descumpram o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de empresas em participação de 
certames licitatórios no município. Sugerimos que as empresas apresentem suas propostas de forma 
consciente, com a certeza de que poderão entregar os objetos da forma como foram expressos no 
edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale salientar também que os 
pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações 
excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei e mediante 
comprovação cabal da necessidade. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de 
forma séria e consciente, visando evitar transtornos, tanto para a Administração Pública como para as 
empresas licitantes.   
 

19.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
19.1 É admitida a participação ativa de apenas um representante especificamente designado, de cada 
PROPONENTE, nas reuniões da presente licitação; 
 
19.2 A Comissão de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimento e informações 
complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessárias, sendo vedada à inclusão posterior de 
documentos que deveriam constar originariamente das propostas; 
 
19.3 A Prefeitura Municipal de Municipal de Riacho de Santana, Bahia se reserva o direito de anular 
ou revogar, total ou parcialmente a presente licitação, de acordo com o estatuído no artigo 49 da Lei 
n.º 8.666/93; 
 
19.4 Não serão aceitos documentos, propostas, esclarecimentos impugnações e recursos enviados 
por fax-símile ou e-mail, qualquer dos referidos documentos deverão ser protocolados diretante na 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, no endereço indicado no preâmbulo, sob pena de 
não conhecimento por parte da Administração Municipal, não cabendo qualquer questionamento. 
 
19.5 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão e pelas PROPONENTES presentes, com registro detalhado de todas as ocorrências; 
 
19.6 Esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital, somente serão prestados quando solicitados por 
escrito e protocolado diretante na Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, no endereço 
indicado no preâmbulo, direcionando à Comissão Permanente de Licitação. 
 
20.0 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - Minuta Contratual 
ANEXO II – Modelo para cálculo do índice de liquidez e endividamento 
ANEXO III- Modelo de declaração de inedoneidade 
ANEXO IV - Modelo de declaração de não emprego de menores 
ANEXO V - Modelo de carta de credenciamento 
ANEXO VI - Modelo de declaração de ciente e concordância com o edital 
ANEXO VII - Modelo de declaração de incompatibilidade funcional 
ANEXO VIII - Modelo de declaração dos responsáveis técnicos 
ANEXO IX - Modelo de declaração de que possui cnae compatível para participação da licitação 
ANEXO X – Modelo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
ANEXO XI – Termo Referencial 
ANEXO XII – Cronograman Físico Financeiro  
 
Riacho de Santana, Bahia em 02 de Agosto de 2018. 
 

_______________________________ 
Renata Ramos Carvalho Alves 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

 

MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, BAHIA E A 
EMPRESA 
...................................................................... 

 
Contrato Administrativo N.º .........../2018. 
Edital Tomada de Preços: Nº. 016/2018. 
Processo Administrativo: Nº.070/2018. 
 
Por este instrumento particular de Contrato de execução de Obras e Serviços que entre si celebram, 
de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, entidade jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60  com a sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, 

Bairro Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio 
Vieira, portador do registro geral n.º 2645556, SSP-BA e CPF n.º 365.388.765-87, residente e 

domiciliado nesta Cidade, doravante denominado de CONTRATANTE, e a Empresa 
...................................., inscrita no CNPJ nº .........................., sediada na Rua ........................., n.º 
.............., Bairro .......................`na Cidade de ........................., Estado ......................, Cep: 
.................... representada pelo(a) Sr(a).............................., portador(a) do Registro Geral 
n.º....................... e CPF/MF n.º......................, residente e domiciliado(a) na Rua ................., n.º ........, 
Bairro .................... na Cidade de ....................., Estado .....................doravante denominada de 

CONTRATADA, tem entre se, justos e acordados o seguinte: 
 

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 
 
1.1 Objetivo é a realização de serviços relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário 
urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, compreendendo o seguinte: levantamento 
aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução e pós-processamento, 
cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, conforme descrição a seguir: 
 
a) Levantamento de dados para recadastramento e cadastramento imobiliário Municipal de 
aproximadamente 12.000 unidades/inscrições situadas dentro do perímetro urbano Municipal; 
 
b) A etapa do serviço compreende a aquisição, processamento, edição e finalização dos trabalhos a 
serem realizados em campo, de aproximadamente 12.000 unidades cadastrais/inscrições, situadas 
dentro do perímetro urbano municipal, sendo os serviços listados abaixo:  
 
I - levantamento aerofotogramétrico com Veiculo aéreo não tribulado (VANT) de alta resolução e pós-
processamento 
II - Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Multifinalitário;  
III - Mapeamento Cartográfico Digital; 
 
c) - Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Considera-se, para esta etapa, o levantamento 
cadastral de aproximadamente 12.000 unidades.  
 
d) O projeto de cadastramento e recadastramento imobiliário prevê a análise de dados, 
cadastramento e recadastramento, através de ambiente com visitas a campo, e com a utilização do 
levantamento aerofotogramétrico, com as seguintes especificações técnicas para os elementos 
citados:  
I - Levantamento de Dados dos contribuintes;  
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II - Confrontação e atualização dos dados do novo BCI fornecido pelo Município;  
III - Verificação in loco de cada unidade, quando necessaria (lote por lote e prédio por prédio), 
atualizando-os em todos seus aspectos cadastrais constantes no BCI: 
IV - Cadastramento de todas as áreas novas, sejam prediais ou territoriais situadas dentro do 
perímetro urbano do município;  
V - Aplicação de uma metodologia informatizada na coleta de dados georreferenciados e desenhos in-
loco dos croquis que representam as plantas baixas das edificações, geograficamente localizados nos 
terrenos e integrados às fotos de fachadas, para atualização e complementação de bases 
cartográficas existentes, atualização e complementação de arquivos de imagens existentes e 
atualização e complementação de Cadastros Técnicos Municipais existentes, integrados e 
georreferenciados, com vistas ao aperfeiçoamento e modernização da Gestão Tributária do Município; 
VI - Identificação nas faces de quadras dos serviços visíveis e mensuráveis, de acordo com o Boletim 
de Cadastro de Logradouros (tipo de pavimentação, serviços públicos, dentre outros, desde que 
visíveis e mensuráveis);  
VII - Atualização dos mapas de cada quadra, representando os lotes e prédios, utilizando a mesma 
convenção dos desenhos já existentes;  
 
e) Geração da base cartográfica (Mapeamento Cartográfico Digital)  
 
f) Em escala 1:5000; 
 
g)  Atualização do mapeamento de quadras, com sua respectiva codificação;  
 
h) Eixos de Logradouro com codificação de ruas e numeração inicial e final, que será utilizado para 
busca de endereços; - Mapa digital dos bairro (de acordo com as informações a serem fornecidas, 
através de leis municipais); 
 
i) Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido pela Prefeitura 
identificando as áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 
 
j) Emissão da ART e CAT dos serviços a serem prestados; 
 

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO CONTRATUAL 
 
2.1 O presente contrato terá início a partir da data da assinatura deste instrumento contratual, com 
vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado conforme possibilidades previstas no 
art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

3.0 CLÁSULA TERCEIRA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 O valor global do Contrato é de R$..............................(.......................................). 
 
3.2 Os os pagamentos ocorrerão por etapas, aferidas pela Prefeitura Municipal e devidamente 
atestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos que será fiscalizada pelo 
Engenheiro contratado pela Administração. 
3.3 As etapas mínimas para pagamento serão da seguinte forma: 
30% (trinta por cento) 

1ª Etapa:    

 Plano de Voo;  

 Execução do aerolevantamento fotogramétrico definição metodologia,  

 Elaboração da rede de referência cadastral, mapa base fiscal;  
35% (trinta e cino porcento):    

             2ª Etapa:  

 Cadastro Imobiliário Urbano;  
35% (trinta e cino porcento):    

              3ª Etapa  

 Treinamentos e Assessorias em Geoprocessamento ; 
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3.3 Não serão pagamentos com serviços inferiores ao descrito no Cornograma Físico Financeiro, 
anexo ao Edital. 
3.4 Cumpridas as determinações do item 3.2 a empresa emitirá a Nota fiscal devidamente 
acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, a ser apresentada ao titular do Setor 
de Tesouraria para a devida aprovação. 
 
3.5 Na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, ao valor dos 
mesmos será acrescida a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensação financeira, desde o dia 
imediatamente subseqüente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento; 
 
3.6 Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que 
a requerimento do interessado. 
 

3.7 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da CONTRATANTE, com os seguintes dados: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, CNPJ nº. 14.105.191/0001-60  , sede funcional na 
Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Bairro Centro, na Cidade Riacho de Santana, Estado da Bahia, CEP 
46.470-000. 

 

4.0 CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 O prazo para a execução total dos serviços está previsto para 04 (quatro) meses, a contar da data 
de recebimento da Ordem de Serviços. 
 

6.0 CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

6.1 Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 
 
6.1.1 Executar os serviços contratados de acordo com as especificações técnicas e com a 
observância das recomendações ditadas pela fiscalização, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe fornecer toda a mão-de-obra qualificada ou não, para a realização dos 
trabalhos. 
 
6.1.2 Atender a todas as despesas decorrentes de materiais, transporte, assistência médica de seu 
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da 
Previdência Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem 
Federal, Estadual ou Municipal vigentes. 
 
6.1.3 Acatar e facilitar a ação da Fiscalização da Administração Pública Municipal, cumprindo as 
exigências, que a mesma fizer aos seus técnicos. 
 
6.1.4 Dirigir e supervisionar tecnicamente os trabalhos, ficando responsável, perante o Município, pela 
exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais normas 
aplicáveis. 
 
6.1.5 Não utilizar este Contrato, como garantia de qualquer Operação Financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 
 
6.1.6 Manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas 
e bem assim com as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação. 
 

7.2 Constituem-se obrigações do CONTRATANTE. 
 
7.2.1 Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos segundo as 
etapas estabelecidas no Cronograma. 
 
7.2.2 Indicar à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início da obra. 
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7.2.3 Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações dos serviços, bem assim as 
alterações de prazos e cronogramas. 
7.2.4 Conforme dispõe o artigo 618 do Código Civil, a empresa responsável pela execução 
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo. 
 

8.0 CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 
 
8.1 O valor global deste contrato não sofrerá qualquer reajuste financeiro, salvo se por motivos 
supervenientes for à obra paralisada, ultrapassando sua execução o prazo anual estabelecido em lei, 
contado da apresentação da proposta. 
 

9.0 CLÁSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 A fiscalização deste instrumento contratual ficará a cargo do funcionário do Município, 
Sr(a).............................................................. 
 
9.2 A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do Município de 
Riacho de Santana, Bahia, a quem caberá: verificar o fiel cumprimento dos termos do presente 
Contrato, das especificações e dos demais requisitos técnicos: conferir as medições; atestar as 
faturas; solucionar os problemas executivos e participar de todos os atos que se fizeram necessários 
para garantir a perfeita execução dos serviços. 
 
9.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de seus 
subcontratados, no interesse dos serviços, assim como aceitar ou não a substituição dos integrantes 
da equipe técnica da CONTRATADA, através de solicitação por escrito da mesma. 
 
9.4 Concluídos os serviços, se em perfeita ordem, a CONTRATADA requererá formalmente o seu 
recebimento provisório, devendo o Município, em 15(quinze) dias da comunicação, emitir Termo de 
Recebimento provisório circunstanciado, assinado pelo responsável técnico pela Fiscalização, e pela 
CONTRATADA ou determinar as diligências necessárias á sua conclusão. 
 
9.5 A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o 
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeita condições de conservação e funcionamento, 
mantendo equipe de empregados necessários para tal. 
 
9.6 O recebimento definitivo dos serviços dar-se-à em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, 
por comissão técnica, através de Termo de Recebimento Definitivo, obedecidos aos requisitos do 
Edital. 
 

10.0 CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a 
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da legislação 
específica. 
 
10.2 Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, 
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, conforme Lei 
8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade de falta cometida, garantida a 
ampla defesa. 
 
10.3 O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste contrato valores suficientes ao pagamento 
das multas aplicadas. 
 
10.4 nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem quitação das multas aplicadas em 
definitivo. 
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10.0 CLÁUSULA NONA - RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por descumprimento de quaisquer da suas clausulas, conforme o constante na 
legislação vigente. 
 
11.2 A CONTRATADA será considerada inadimplente, sujeitando-se a rescisão do Contrato, se 
ocorrer quaisquer dos fatos abaixo discriminados, sem prejuízo de outros casos previstos em lei: 
 
a) Ceder ou transferir no todo ou em parte, ou subcontratar os serviços, objeto deste Contrato, sem 
prévia autorização escrita do Município. 
b) Deixar de atender ás determinações da Fiscalização no que concerne às suas atribuições. 
c) Paralisar os trabalhos, sem motivo justificado, a critério da Fiscalização por prazo superior a 05 
(cinco) dias consecutivos; 
d) Deixar de cumprir ordem da Fiscalização relativas à execução dos serviços; 
e) Criar dificuldades à atuação da Fiscalização, prejudicar a qualidade dos serviços, desviar-se das 
especificações ou prestar informações inverídicas á Fiscalização; 
f) Deixar de retirar qualquer elemento de sua equipe, cuja permanência tenha sido julgada 
inconveniente pela Fiscalização; 
g) Entrar em regime de concordata, ainda que preventiva, ou falência; 
h) Executar qualquer serviço com imprudência ou negligência, devidamente comprovada pela 
Fiscalização. 
 

12.0 CLÁUSULA DÉCIMA -  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Ao Município de Riacho de Santana, Bahia ressalva-se o direito de paralisar ou suspender, a 
qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento 
único e exclusivo dos trabalhos já executados e a aquisição, por ajuste entre as partes interessadas 
dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados, ressalvadas as responsabilidades legais 
e contratuais. 
 
12.2 Fazem parte integrante deste Contrato independentemente de transcrição, os seguintes 
documentos, cujo teor é do conhecimento e aceitação da CONTRATADA. 
- Edital da Licitação Tomada de Preços n.º 016/2018 e seus anexos; 
- Proposta da Licitante e seus anexos; 
- Legislação, Normas e Instituições vigentes no País, no Estado e no Município que lhe sejam 
aplicáveis, especialmente as leis 8.666/93 e 8.883/94. 

 

13.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CATEGORIA ECONÔMICA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 As despesas decorrentes da presente Tomada de Preços correrão por conta da Categoria 
Econômica do exercício financeiro de 2018: 
 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

 

DOTAÇÕES 
PREVISÃO DE 

DESPESAS 

DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

02.06– Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Assuntos 
Urbanos 

 

 

PROJETO/ATIVIDADE 

2123 – Gestão dos serviços 
de Infraestrutura e serviços 
Urbanos  

 R$ 77.000,00 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

3.3.9.0.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

14.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Riacho de Santana, como único e competente para dirimir quaisquer 
demandas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma 
juntamente com 02 (duas) testemunhas, para os efeitos legais. 
 
....................................., em..................de ........................ DE 2018. 
 

___________________________________ 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia 

Alan Antônio Vieira 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

_______________________________ 
Empresa.................................................. 
CNPJ .................................................... 

Representante Legal 
Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 
 
1 - _____________________________________ 

CPF:___________________________________ 

RG:____________________________________ 

 

 

2 - _____________________________________ 

CPF:___________________________________ 

RG:____________________________________ 
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ANEXO II 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 
 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO-. Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Critério objeto de aferição do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, com base no documento exigido no item 5.4, letra “b”deste Edital. 
 

REFERENCIAIS: 
 

1- LIQUIDEZ CORRENTE, maior ou, igual a 1,50. 

 
ATIVO CIRCULANTE 
                                                  ____________________= RESULTADO 
PASSIVO CIRCULANTE 
 

2. ENDIVIDAMENTO GERAL, menor ou igual a 0,50. 

 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
_____________________________________________= RESULTADO 
                                     ATIVO TOTAL 

 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 

 

Contador ............................................................... 
CRC nº ................................................................. 
Carimbo e Assinatura 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEDONEIDADE 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 014/ 2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº 016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia na qualidade 
de Proponente da licitação em epígrafe, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder 
Público, em quaisquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº 016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, na qualidade 
de Proponente da licitação em epígrafe, e com fulcro do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei 
n.º8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menores de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
Sim (   )                Não (   ) 

 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
                                   E S T A D O D A BA H I A 

                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
A Empresa.............................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
...................................... com sede à ................................................, nº ........, bairro 
.................................., na Cidade ................. Estado .........................., CEP ........................, através do 
seu Titular/Sócio Sr........................................ nacionalidade ......................, estado civil 
..............................., profissão .........................inscrito no CPF nº ................................. e RG nº 
......................................., residente e domiciliado à ................................................, nº ........, bairro 
.................................., na Cidade ................. Estado .........................., CEP ........................, 
CREDENCIA o(a) Sr(a) ............................................ nacionalidade ......................, estado civil 
..............................., profissão .........................inscrito no CPF nº ................................. e RG nº 
......................................., residente e domiciliado à ................................................, nº ........, bairro 
.................................., na Cidade ................. Estado .........................., CEP ........................ a participar 
da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia , na modalidade 
Tomada de Preços N.º 016/2018, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar o direito de interposição de Recurso. 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
Reconhcer Firma 
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                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIENTE E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL. 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, na qualidade 
de Proponente da licitação em epígrafe, que estou ciente e que concordo com todas as exigências  do 
Edital, não havendo objeção acerca do mesmo. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
                                   E S T A D O D A BA H I A 

                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº.070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº 016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia , na 
qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que não é funcionário público 
do Município de Riacho de Santana, Bahia,  e que não tem na equipe técnica responsável pelo projeto 
de que trata o Edital, e nem se enquadre nas vedações de que trata o instrumento convocatório. 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
                                   E S T A D O D A BA H I A 

                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AO(S) 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº 016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, na qualidade 
de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que o(s) Sr(s) 
.......................................CPF..............................RG.......................... CREA..........................................é 
(são) nosso(s) indicado(s) como Responsável(eis) Técnico(s) para acompanhar a execução dos 
serviços, objeto da licitação da Tomada de Preços nº 016/2018. 
 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
 
 
 
__________________________________________ 
Responsável(eis) Técnico(s) 
CREA 
CPF:   RG: 
(Reconhecer firma) 
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                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 
 
 

ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CNAE COMPATÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO DA 

LICITAÇÃO 
 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº 016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia ,na qualidade 
de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que possui em seu Contrato Social e/ou 
do CNPJ da empresa o CNAE  nº........................, do qual se enquadra para a prestação dos serviços 
objeto desta licitação. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
                                   E S T A D O D A BA H I A 

                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

MODELO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº. 016/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 070/2018. 

 

DA EMPRESA: ........................................................................................................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL , 
conforme planilhas, anexos e projetos. 
 
Empresa ....................................................., registrada no CNPJ sob nº ........................................., com 
sede à ................................................., nº ............, Bairro ........................, na Cidade 

................................, Cep: ......................................, DECLARA para os fins de participação da licitação 
da Tomada de Preços nº 016/2018 da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, na qualidade 
de Proponente da licitação em epígrafe e para os fins do disposto na Lei complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de Agosto de 2014, ao Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a Empresa 
supracitada enquadra-se nesta data como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara, 
ainda, que a empresa esteja excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 
 
Local, Data. 
 
 
 

Empresa: ............................................................... 
CNPJ:.................................................................... 
Titular/Sócio Adminitrador (Nome) 
CPF nº ................................................................. 
RG nº .................................................................. 

Carimbo e Assinatura 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 

 

ANEXO XI 

 

 

TERMO REFERENCIAL 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços relativos ao 
cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) 
de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento 
cartográfico digital, para fins de cobrança de IPTU 

 

Descrição dos serviços a serem executados: 

 
1 – Levantamento de dados para recadastramento e cadastramento imobiliário Municipal de 
aproximadamente 12.000 unidades/inscrições situadas dentro do perímetro urbano Municipal; 
a) Esta etapa do serviço compreende a aquisição, processamento, edição e finalização dos trabalhos 
a serem realizados em campo, de aproximadamente 12.000 unidades cadastrais/inscrições, situadas 
dentro do perímetro urbano municipal, sendo os serviços listados abaixo:  
I - levantamento aerofotogramétrico com Veiculo aéreo não tribulado (VANT) de alta resolução e pós-
processamento 
II - Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Multifinalitário;  
III - Mapeamento Cartográfico Digital; 
 
2 - Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Considera-se, para esta etapa, o levantamento 
cadastral de aproximadamente 12.000 unidades.  
a) O projeto de cadastramento e recadastramento imobiliário prevê a análise de dados, 
cadastramento e recadastramento, através de ambiente com visitas a campo, e com a utilização do 
levantamento aerofotogramétrico, com as seguintes especificações técnicas para os elementos 
citados:  
I - Levantamento de Dados dos contribuintes;  
II - Confrontação e atualização dos dados do novo BCI fornecido pelo Município;  
III - Verificação in loco de cada unidade, quando necessaria (lote por lote e prédio por prédio), 
atualizando-os em todos seus aspectos cadastrais constantes no BCI: 
IV - Cadastramento de todas as áreas novas, sejam prediais ou territoriais situadas dentro do 
perímetro urbano do município;  
V - Aplicação de uma metodologia informatizada na coleta de dados georreferenciados e desenhos in-
loco dos croquis que representam as plantas baixas das edificações, geograficamente localizados nos 
terrenos e integrados às fotos de fachadas, para atualização e complementação de bases 
cartográficas existentes, atualização e complementação de arquivos de imagens existentes e 
atualização e complementação de Cadastros Técnicos Municipais existentes, integrados e 
georreferenciados, com vistas ao aperfeiçoamento e modernização da Gestão Tributária do Município; 
VI - Identificação nas faces de quadras dos serviços visíveis e mensuráveis, de acordo com o Boletim 
de Cadastro de Logradouros (tipo de pavimentação, serviços públicos, dentre outros, desde que 
visíveis e mensuráveis);  
VII - Atualização dos mapas de cada quadra, representando os lotes e prédios, utilizando a mesma 
convenção dos desenhos já existentes;  
 
3 – Geração da base cartográfica (Mapeamento Cartográfico Digital)  
a) Em escala 1:5000; 
b)  Atualização do mapeamento de quadras, com sua respectiva codificação;  
c) Eixos de Logradouro com codificação de ruas e numeração inicial e final, que será utilizado para 
busca de endereços; - Mapa digital dos bairro (de acordo com as informações a serem fornecidas, 
através de leis municipais); 
d) Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido pela Prefeitura 
identificando as áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 



 27/28 

 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
                                   E S T A D O D A BA H I A 

                                CNPJ 14.105.191/0001-60 

                              PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 

Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 
4 – Prazo para execução dos serviços: 
04 (quatro) meses; 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
1) Entende-se como Unidade imobiliária: 
- O lote sem Edificação; 
- O conjunto unifamiliar, composto pela casa, porão, galpão, garagem, etc;  
- A unidade construída que, mesmo estando no conjunto unifamiliar se destine a outra atividade, como 
indústria, serviço, comércio, etc, ou ainda, imóveis independentes dentro de um condomínio, seja 
horizontal ou vertical; 
- Cada uma das unidades (salas, lojas, dentro de um conjunto comercial). 
 
2) A empresa contratada deverá manter na coordenação dos serviços de campo em Riacho de 
Santana, profissional legalmente habilitado, com comprovada experiência técnica, o qual será o 
responsável em manter o contato direto e permanente entre a empresa e a Prefeitura.  
 
3) A empresa vencedora deverá emitir junto ao CREA o ART e CAT dos serviços a serem prestados; 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM QNT. UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

 01 01 SERV 

Contratação de empresa para realização de 
serviços relativos ao cadastramento e 
recadastramento de todos os imóveis urbanos 
de Riacho de Santana, compreendendo o 
seguinte: levantamento aerofotogramétrico com 
veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta 
resolução e pós-processamento, cadastramento 
e recadastramento imobiliário multifinalitário e 
mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU.   

R$ 77.000,00   R$ 77.000,00  

VALOR TOTAL DE R$ 77.000,00  (Setenta e  sete mil reais).       R$ 77.000,00  
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Tomada de Peços  nº. 016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
relativos ao cadastramento e recadastramento imobiliário urbano da Sede do Município de Riacho de Santana, 
compreendendo o seguinte: levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) de alta resolução 
e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário e mapeamento cartográfico digital, para fins de 
cobrança de IPTU, sob o regime de menor preço global. 

 

 
ANEXO XII 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

RECADASTRAMENTO IMOBILÍÁRIO 

 

 
 
30% (trinta por cento) 

1ª Etapa:    

 Plano de Voo;  

 Execução do aerolevantamento fotogramétrico definição metodologia,  

 Elaboração da rede de referência cadastral, mapa base fiscal;  
 
 
 
35% (trinta e cino porcento):    

             2ª Etapa:  

 Cadastro Imobiliário Urbano;  
 
 
 
35% (trinta e cino porcento):    

              3ª Etapa  

 Treinamentos e Assessorias em Geoprocessamento ; 

 

 

 


