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ENCAMINHAMOS EM ANEXO, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS SOB Nº. 007/2015, 
REFERENTE À LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, QUE SERÁ REALIZADA 
NO DIA 13/11/2015, ÀS 08H00MIN (horário local). 

 
 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços topográficos 
georreferenciado do perímetro urbano do Município 
de Campo Novo de Rondônia. 

 
 
 
CLAUDIOMAR ADRIANO ALFLEN 
Presidente da CPL 
 
EMPRESA: __________________________________________________________________ 

CNPJ:___________________________________ CIDADE:_____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________________ 

TELEFONE/FAX: ___________________________ CELULAR: _________________________ 

 
 
 

CARIMBO DO CNPJ 
 

 
 
 

 
 
 
RECEBEMOS O EDITAL EM: ______/_______/_______ 
 
Ass. do Representante legal (por extenso):____________________________________________ 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015 
 

O Município de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, Estado de Rondônia, através da Comissão 
Permanente de Licitação, Portaria n.º 390 de 01/10/2015, torna público para conhecimento 
dos interessados, de acordo com a legislação em vigor, Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e 
demais alterações subseqüentes, e nas condições abaixo, que se encontra aberta a 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob o n.º 007/2015, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, regime de execução indireta, para atender a Secretaria Municipal de 
Administração e Fazenda. No dia, horário e local, abaixo discriminados, a CPL efetuará o 
recebimento da documentação pertinente a Habilitação e Proposta comercial dos 
interessados.  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços topográficos 
georreferenciado do perímetro urbano do Município de Campo Novo de Rondônia. 
 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,  

PROPOSTA COMERCIAL E JULGAMENTO. 
 
Data de Abertura: 13/11/2015, Horário: 08:00 horas (horário local) 
Local: Sala de Sessões de Licitações/CPL 
Ponto de Referência: Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2250, Setor 02. 
 
Contato: Fone/Fax: (69) 3239-2240 
e-mail: compras@camponovo.ro.gov.br  
 
Expediente: das 07h00min às 13h00min. 

 
O EDITAL e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e 
solicitação, no endereço acima durante o expediente normal, ou através do e-mail: 
compras@camponovo.ro.gov.br.  
  
PRAZO DE AQUISIÇÃO: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos, até o terceiro dia 
útil da data marcada para o recebimento e abertura da Documentação e Proposta, mediante 
requerimento. 

 
Campo Novo de Rondônia, 27 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

CLAUDIONAR ADRIANO ALFLEN 
Presidente da CPL 
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EDITAL E ANEXOS 
 
 
 

1.0 – PREÂMBULO 
O Município de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, Estado de Rondônia, através da Comissão 
Permanente de Licitação, Portaria n.º 390 de 01/10/2015, torna público para conhecimento 
dos interessados, de acordo com a legislação em vigor, Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e 
demais alterações subseqüentes, e nas condições abaixo, que se encontra aberta a 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob o n.º 007/2015, sob o regime de 
execução indireta, do tipo “Menor Preço no Valor GLOBAL”, que será regida pelas 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; Lei Complementar nº 
123/2006, com sessão de abertura marcada para o dia 13/11/2015, iniciando-se 
impreterivelmente às 08H00MIN, na sala de reuniões da CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, situada na Avenida Tancredo Neves, 
2250, Setor, 02, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de propostas 
visando à execução do objeto descrito no item 2.1 do presente Edital. 
 
1.1 - DA AUTORIZAÇÃO E ANEXOS:  
1.1.1. A realização desta licitação encontra-se autorizada através do Processo 
Administrativo nº 1341/2015, fazendo parte integrante deste os seguintes anexos:  
 
Anexo I (Projeto Básico/Termo de Referência); Anexo II (Carta proposta); Anexo III 
(Declaração de anuência); Anexo IV (Declaração de não emprego a  menores de idade); 
Anexo V (Declaração de superveniência); Anexo VI (Minuta de contrato); Anexo XII 
(Declaração de Autenticidade); Anexo VIII (Declaração de ME ou EPP); Anexo XI 
Declaração de Servidor Público), Anexo X (Termo de Credenciamento), Anexo XI 
(declaração de visita), Anexo XII (declaração de abstenção de visita),  
 
 
1.2 . A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 
a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

• PRINCIPIO DA LEGALIDADE; 
• PRINCIPIO DA IMPESSOABILIDADE; 
• PRINCIPIO DA MORALIDADE; 
• PRINCIPIO DA PUBLICIDADE; 
• PRINCIPIO DA EFICIENCIA; 
• PRINCIPIO DA ISONOMIA; 
• PRINCIPIO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL (LEI 12.349/2010 

- DEZEMBRO DE 2010).  
 
1.3.Os procedimentos licitatórios desta TOMADA DE PREÇOS, serão regidos pelas 
disposições da Lei Federal 8.666/1993, com suas alterações, demais normas legais e 
regulamentos pertinentes, sujeitando-se a Licitante, incondicional e irrestritamente às 
mesmas. 
 
1.4 – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS: 
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1.4.1. Solicitações e Comunicações entre LICITANTES e a CPL deverão ser encaminhadas, 
por escrito, através de carta, telegrama ou fax (069) 3239-2240, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data estabelecida para a abertura do certame (recebimento de invólucros), no 
prédio sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, em 
ATT.: A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 
referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015, situada na Avenida Tancredo Neves, 2250, 
Setor 02, CEP. 76.887-970, Município de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia. 
 
1.4.2. As respostas às consultas sobre o Edital, bem como, as informações que se tornarem 
necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação 
introduzida ao Edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de Adendos ou 
Notas de Esclarecimento às firmas que tenham, adquirido o Edital 
 
1.4.3. No caso de emissão de Adendo Modificador, documento expedido pela 
Administração, que contenha informação que implique em alteração na formulação das 
propostas, será publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura do prazo original 
para a entrega dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial que será restituído. 
 
1.4.4. No caso de Notas de Esclarecimento, documento emitido pela Administração, que 
contenha informação que não cause alteração na formulação das propostas, o prazo 
inicialmente informado será mantido. 
 
1.4.5. Caso a CPL julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à LICITANTE, sempre 
feitas por escrito. As respostas só serão recebidas também por escrito, desde que não 
impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta. 
 
1.4.6. A não argüição de dúvidas por parte dos LICITANTES implicará na tácita admissão de 
que os elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes. 
 
1.4.7. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para conhecimento dos 
interessados e retirada, na sala de reuniões da CPL, de Segunda à sexta-feira, em horário 
comercial, podendo o mesmo ser adquirido mediante requerimento ou via e-mail: 
compras@camponovo.ro.gov.br. 
 
2.0 - DO OBJETO/FONTE DE RECURSO 
2.1. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
topográficos georreferenciado do perímetro urbano do Município de Campo Novo de 
Rondônia, tais como medição, confecção de plantas, memoriais descritivos, planilha de 
dados georreferenciados, além de outros itens que compõem o rol de peças técnicas do 
objeto a ser demarcado, conforme orientações e Termo de Referência e atendimento a 3º 
edição da Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA, ou seja, os 
produtos gerados são validados e inseridos no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, 
ferramenta online lançada em 25 de novembro de 2013, e desenvolvida para 
desburocratizar a recepção, validação, armazenamento e disponibilização de informações 
territoriais cadastrais, de forma eficiente, segura, impessoal, transparente e integrada ao 
Registro de Imóveis. 
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2.2. DA FONTE DE RECURSOS: Os recursos orçamentários para atender a presente 
prestação de serviços estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício  de 
2015, Programa de trabalho: 04.127.0002.2012, Natureza de despesa 33.90.39, Ficha 44. 
Fonte de recurso: 001.0020 – Recursos Livres. 
 
2.2.1. Os recursos provenientes ao objeto desta licitação limitam-se ao valor máximo de R$ 
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) 
 
3.0. DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: 
3.1. O prazo total de execução dos serviços, objeto desta licitação será de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado, de conformidade com a necessidade comprovada mediante Termo 
Aditivo (Art. 57, § 1º, II c/c § 4º da lei 8.666/93). 
 
4.0. DO CREDENCIAMENTO: 
4.1. A Comissão Permanente de Licitação considerará como representante Legal da 
Licitante aquele que apresentar documento hábil de credenciamento da seguinte forma: 
 
4.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público, devendo estar expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência deste certame; 
 
4.1.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 
deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de 
investidura que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
4.2. Não será permitido o credenciamento de uma pessoa, para representar mais de uma 
empresa no mesmo certame Licitatório; 
 
4.3. Somente será permitido o credenciamento de 01 (uma) pessoa para representar uma 
única empresa licitante; 
 
4.4. Os referidos documentos de credenciamento devem ser apresentados fora dos 
envelopes I e II, com cópia de quaisquer destes documentos para anexar junto a 
Habilitação. 
 
5.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Somente poderão participar da presente licitação, empresas legalmente estabelecida no 
ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, e que estejam devidamente 
cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento no 
Município até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 
 
5.2. É vedada a participação de empresas reunidas em forma de consórcio. 
 
5.3. Não serão admitidas à licitação, as firmas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas 
condições do impedimento; As que estiverem em regime de concordata ou falência. 
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5.4. A participação na presente licitação implicará na aceitação integral do Ato Convocatório, 
bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis. 
 
5.5. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que possuam na data de 
abertura desta licitação, capital social integralizado de no mínimo 10% (dez por cento) do 
valor total do objeto em licitação, sob pena de desclassificação. 
 
5.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permitido para a inclusão ou 
apresentação de quaisquer documentos relacionados ao local de realização dos serviços, 
objeto desta licitação, bem como, informações que devem constar nos envelopes de 
habilitação ou proposta.  
 
5.7. A comissão se reserva no direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, a 
exibição de documentos ou prestação de informações complementares que julgar 
necessárias ao perfeito esclarecimento e comprovação da documentação apresentada, 
além de proceder a diligências e verificações, na forma da lei. 
 
6.0 - DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
6.1. A impugnação do presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, 
deverá estar em conformidade com o disposto no Artigo 41, §§ 1º e 2º, da retro citada Lei. 
 
7.0 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 
7.1. Impreterivelmente na data, hora e local referidos no preâmbulo deste Ato Convocatório, 
as firmas licitantes, através de seu representante legal ou procurador (es) constituído (s), 
devidamente credenciado (s) por procuração pública ou particular com firma reconhecida, 
deverão entregar a documentação e proposta em envelopes distintos, devendo os mesmos 
estarem encadernados (da forma como solicita o edital)  impressa por processo eletrônico, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas,  lacrados, rubricados, distintos e não transparentes, 
com as identificações na parte externa, de acordo com os Sub-itens 7.1.1 e 7.1.2 do Edital. 
 
 
7.1.1. I - DO ENVELOPE 01 (DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO) 
Deverão estar grafados na seguinte forma: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº. .............../2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ..................../2015 
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 13/11/2015 às 08H00MIN. 
DE: (Razão Social da licitante);  
(Endereço da licitante); 
(CNPJ da licitante) 
 
7.1.2. II - DO ENVELOPE 02 ( DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ): 
Deverão estar grafados na seguinte forma: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL  
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TOMADA DE PREÇOS Nº. .............../2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ..................../2015 
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 13/11/2015  às 08H00MIN. 
DE: (Razão Social da licitante);  
(Endereço da licitante); 
(CNPJ da licitante) 
 
7.2. Serão consideradas as propostas encaminhadas por via postal, desde que a 
documentação esteja em poder da Comissão de Licitação, na data, hora e local 
estabelecido no preâmbulo deste Edital. É vedado o encaminhamento de quaisquer 
documentos via fax ou telex, sob pena de ser inabilitada de pronto. 
 
7.3. Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os volumes 
deverão obrigatoriamente ser encadernados (na forma como solicita o edital) com todas as 
folhas numeradas, vistadas e ou rubricadas, apresentando no início o índice e ao final um 
termo de encerramento.  
 
7.4. Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por via Fax, telegrama ou outra 
forma de apresentação que descaracterize o sigilo de seu conteúdo.  
 
7.5. Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados, o cumprimento e o 
atendimento na íntegra e totalidade do presente edital em todas as suas cláusulas e 
condições, bem como a documentação relativa a: 
I - Habilitação Jurídica 
II - Qualificação Técnica 
III - Qualificação Econômico – Financeira 
IV - Regularidade Fiscal 
V - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
(inciso incluído pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99). 
 
8.0 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE I 
8.1. As firmas Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, em 01 
(uma) via, em envelope separado da proposta de preços, na data e horário estabelecidos no 
edital, devidamente atualizados, e: 
 
8.1.1. Declaração de Superveniência de Fato impeditiva, quanto à habilitação, nos termos 
do parágrafo 2º, art. 32, da Lei 8.666/93, e informação se está ou não, em estado de 
inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos. 
 
8.1.2. Declaração de Anuência aos termos e condições do Edital. 
 
8.1.3. CRC – Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura Municipal de CAMPO 
NOVO DE RONDÔNIA/RO, em validade. 
 
8.2. Da Habilitação Jurídica: 
8.2.1. Cédula (s) de identidade (s) do sócio (s); 
 
8.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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8.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações e ou consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.3.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
8.3. DA REGULARIDADE FISCAL: 
a) Alvará de Localização e Funcionamento, sede da Pessoa Jurídica, em validade; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Quanto a Dívida 
Ativa da União); Estadual e Municipal, esta ultima, do domicílio ou sede do licitante e sede 
do órgão contratante. 
 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
 
e) Certidão de regularidade dos Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativa”, 
diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; (LEI Nº 
12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011). 
 
8.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);  
 
8.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.4.1 Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em validade. 
 
8.4.2 Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior Habilitado em 
Engenharia Civil, ou Técnico em Agrimensura, junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), em validade, acompanhada de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que comprove a 
elaboração e/ou execução de serviços concernentes ao objeto ora contratado. 
 
8.4.3 Capacidade Técnico-Operacional: a empresa contratada para a realização das 
atividades previstas neste Termo de Referência deverá apresentar Atestados de Capacidade 
Técnica (Declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando aptidão em fornecimento pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme art. 30, II, da Lei nº 8.666/93; 
 

8.4.3.1 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado deverá ser apresentado, acompanhado da 
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respectiva cópia do contrato de prestação dos serviços ou nota fiscal ou 
ordens de serviços ou notas de empenho ou ART que deu origem ao atestado 
ou outros instrumentos equivalentes. 
 
8.4.3.2 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito privado, além de ser apresentados com um dos documentos exigidos 
na alínea 8.4.3.1 deverá conter nome completo do signatário, número do 
cadastro de pessoa física (CPF) bem como reconhecimento em cartório da 
assinatura aposta, estando às informações ali contidas sujeitas a verificação 
de sua veracidade na fase da licitação. 

 
8.4.3.3 Entende-se por pertinente e compatível em características o (s) 
atestado (s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem 
serviços de georreferenciamento e topografia. 
 
8.4.3.4 Entende-se por pertinente e compatível em quantidades e prazos o (s) 
atestado (s) que comprovem a experiência satisfatória nas somas dos 
serviços de georreferenciamento, dos quilômetros os quais irá participar, 
atendendo a UM dos seguintes quantitativos (condições alternativas e NÃO 
CUMULATIVAS). 

 
a) Atestados que comprovem já ter executado, no mínimo, 40% do quantitativo anual 
previsto no item (percentual aplicado sobre a soma dos serviços de Georreferenciamento 
em quilômetros) dentro do prazo máximo de doze meses. Será permitida a soma de 
Atestados desde que todos se refiram ao intervalo ininterrupto de doze meses; OU 
 
b) Atestados que comprovem a execução diária e contínua de, no mínimo, 40% do 
quantitativo diário previsto para o item (percentual aplicado sobre a soma dos serviços de 
Georreferenciamento em quilômetros) por, pelo menos, sessenta dias ininterruptos.  Será 
permitida a soma de atestados desde que todos se refiram ao intervalo ininterrupto dos 
mesmos sessenta dias.  
 
8.4.4 Apresentar relação explícita e Declaração formal de disponibilidade, caso vencedora 
do certame, dos materiais, equipamentos, meios de transporte, material de expediente, etc., 
da equipe técnica e pessoal de apoio e das instalações necessários para a execução das 
atividades previstas neste Edital e seus anexos para a entrega dos respectivos produtos. 
 
8.4.5 A equipe técnica apresentada deverá ser composta por profissionais habilitados em 
suas respectivas entidades profissionais, que tenham comprovação de experiência nos 
serviços objeto da contratação, em conformidade com a área de atuação de cada técnico.  
 
8.4.5.1 A equipe técnica deverá ser composta, no mínimo com os seguintes profissionais: 
 

• 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrimensor ou ainda 
qualquer outro profissional habilitado e credenciado pelo INCRA sobre 
gerreferenciamento. 

• 01 (um) Técnico em Geoprocessamento; 
• 02 (dois) Assistentes Técnicos; 
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• 01 (um) Topógrafo; 
• 02(oito) Auxiliares de Topografia; 
• 04 (quatro) Ajudantes de Serviços Gerais. 
 

8.4.6 Apresentar vínculo empregatício de profissionais com a licitante mediante 
apresentação de cópia autenticada da ficha de registro de empregado, com o respectivo 
carimbo do Ministério do Trabalho, ou, em caso de autônomo, o competente Contrato de 
Trabalho. Para dirigentes de empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia 
da Ata da Assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do Contrato 
Social; 
 
 
8.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa 
situação financeira da empresa. Tais documentos terão que estar devidamente registrado na 
Junta Comercial do Respectivo Estado, devidamente acompanhado da Declaração de 
Habilitação Profissional – DHP, que comprova a regularidade do Contabilista nos termos do 
art. 28, da Resolução CFC nº 825/98. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta.  
 
b) Certificado de Regularidade do Contabilista da licitante, expedido pelo Conselho Regional 
de Contabilidade em validade. 
 
c) Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto ao 
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, a análise devidamente assinada pelo 
contabilista responsável, dos seguintes índices: a) Índice de Liquidez Corrente = ILC - igual 
ou superior a 1,0 (um vírgula zero); b) Índice de Liquidez Geral = ILG igual ou superior a 1,0 
(um virgula zero); c) Grau de Endividamento Corrente = GEC – igual ou inferior  0,5 (zero 
virgula cinco), d) Grau de Endividamento  Geral = GEG  igual ou  inferior  0,5 (zero virgula 
cinco), todos obtidos a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior; 
 
c.1.) A apresentação dos índices solicitados, deverá ser feita em folha assinada pelo 
contabilista do licitante, e/ou, acompanhada da Declaração respectiva, comprovando a 
regularidade do contabilista nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº 825/98. 
 
OBSERVAÇÃO: Exclui se deste item (a, b, c) as Micro Empresa e/ou Empresa de 
Pequeno Porte, conforme Art. 970, e Art. 1.179, § 2º, da Lei nº 10.406/2002 (Código 
Civil). 

 
d) Certidão Negativa de Falência, concordata, recuperação judicial ou homologação de 
recuperação extrajudicial e ações e execuções cíveis e fiscais, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, caso a certidão não contenha prazo de validade, somente será aceita com 
data não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas; 
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8.6. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e 
demais obrigações contratuais: 
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. (inciso incluído pela Lei nº 9.854 de 27/10/99); 
 
8.7. Os licitantes que não atenderem aos itens mencionados em edital e seus anexos, serão 
inabilitados, sendo-lhes devolvidos os respectivos envelopes nº 02, quando decorrido o 
prazo recursal, nas mesmas condições em que foram recebidos, sendo que os documentos 
do envelope nº 01 integrarão o presente procedimento licitatório. 
 
8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
 
8.9. A validade das certidões emitidas pela INTERNET fica condicionada à confirmação no 
endereço eletrônico específico. 
 
9.0. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE II 
9.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser entregue à Comissão de Licitação, no mesmo 
instante da entrega do envelope NÚMERO 01 – Documentação, isto é, no dia, hora e local 
indicados no preâmbulo deste Edital, em 01 (uma) via, em um único envelope, devidamente 
lacrado e identificado como NÚMERO 02 - constando também a razão social da licitante, a 
identificação da presente licitação e a natureza do conteúdo. Os documentos deverão ser 
apresentados na ordem a seguir, datilografados, escritos em língua portuguesa, sem 
emendas, rasuras e/ou repetições. 
 
9.2 - Declaração formal de que no preço GLOBAL apresentado, encontram-se computadas 
todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto, bem como os materiais, 
mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, despesas de locomoção. Vindo 
a ser contratada, se compromete pelas integrais liquidações destas despesas, isentando 
completamente a Prefeitura, destas responsabilidades; 
 
10.0 – DO JULGAMENTO: 
10.1. No dia hora e Local designado no preâmbulo deste edital, na presença dos 
interessados, a Comissão estando de posse dos Envelopes 01 (Documentações) e 02 
(Proposta de Preços), recebera as credenciais dos representantes legais das empresas 
participantes, e dará prosseguimentos aos trabalhos, abrindo o envelope 01 (Habilitação). 
 
10.2. Ocorrendo Inabilitação de qualquer licitante, aguardar-se-á o prazo de recurso, salvo 
se houver manifestação expressa de que o licitante desiste de recorrer, fato que deverá ser 
consignado em Ata; 
 
10.3. Ato contínuo, ou, a critério da CPL, em data previamente designada, abrir-se-ão os 
envelopes contendo as Propostas de Preços; 
 
10.4. Após análise das propostas serão desclassificadas as propostas que não atenderem o 
Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 
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10.5. Será desclassificada a proposta de preços com valor GLOBAL superior ao limite 
estabelecido no subitem 2.2.2 deste Edital. 
 
10.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente 
inexeqüíveis, assim entendidos como sendo aquela em que o valor GLOBAL seja inferior a 
70% do estimado pela administração; 
 
10.7. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que estiverem em desacordo com 
qualquer exigência disposta no Edital e/ ou que contenham oferta sobre as propostas de 
outras licitantes. 
 
10.8. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não satisfaçam integralmente as 
exigências deste Edital e/ ou que apresentem oferecimento de vantagens não previstas no 
Edital; 
 
10.9. No julgamento das Propostas de Preços, a Comissão de Licitação levará em conta 
como critério para julgar vencedores as propostas que se apresentarem de acordo com as 
especificações deste Edital, e oferecerem o “menor preço no valor GLOBAL”; 
 
10.10. Uma vez aberto os envelopes, contendo às Propostas de Preços, não serão 
admitidas desistências, cancelamentos, oferta de redução, retificações de preço, adendos 
sobre seu conteúdo ou sobre os documentos em geral, ou alterações nas condições 
estabelecidas, salvo na hipótese de erro de cálculo quando nitidamente evidenciado pelo 
próprio elemento, alterações essas que serão avaliadas pela Comissão Permanente de 
Licitação; 
 
10.11. Da reunião de abertura dos envelopes, contendo os documentos de habilitação e das 
propostas de preços, lavrar-se-á, a ata circunstanciada assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas em licitação; 
 
10.12. A adjudicação e homologação do objeto desta licitação serão precedidas sob o 
critério de seleção de “Menor Preço no Valor GLOBAL; 
 
10.13. Em caso de empate, proceder-se-á, sorteio, conforme o disposto no parágrafo 2º do 
Artigo 3º da Lei nº 8.666/93 c/c Artigo 45, parágrafo 2º do referido diploma legal; 
 
10.14. O resultado do julgamento das propostas será divulgado mediante aviso a ser afixado 
no mural, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA/RO . 
 
10.15. Concluído o procedimento Licitatório pela Comissão Permanente de Licitação e 
adjudicado o objeto da licitação a empresa à qual ofereceu proposta mais vantajosa aos 
interesses da Administração Pública Municipal, ou seja, o “Menor Preço” será o mesmo 
submetido à apreciação da Advocacia Geral do órgão CONTRATANTE para análise e 
parecer quanto aos procedimentos praticados. 
 
10.16. Após análise e parecer da Advocacia Geral, e este sendo favorável, será oficialmente 
homologado o resultado do julgamento da licitação pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 



 

 

Av. Tancredo Neves, 2454 – Setor 02 

CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 

Fone: 69 3239-2240 

www.camponovo.ro.gov.br 

Municipal. As obrigações daí decorrentes constarão de empenho de despesas e ajuste 
contratual, entregue e firmado a empresa adjudicatária no prazo de validade da proposta. 
 
11.0 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
11.1. A empresa adjudicatária prestará os serviços, objeto desta licitação, no prazo 
estipulado no subitem 3.1 deste Edital, ou a critério do cronograma de serviços oferecido 
pela licitante vencedora, contados a partir do recebimento da Ordem de Execução dos 
Serviços expedida pela Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia/RO. 
 
11.2. Por ocasião da realização dos serviços, a Prefeitura Municipal, através do seu 
responsável técnico, expedirá medição, após levantamento e conferência dos serviços 
executados no mês correspondente, na estrita observância aos termos técnicos descritos no 
memorial descritivo. Na ocasião, a empresa emitirá a nota fiscal/ fatura que será certificada 
pela Comissão responsável pela fiscalização e recebimento dos serviços. 
 
12.0 – DA ACEITAÇÃO, DO PAGAMENTO E DA FORMA DE REAJUSTAMENTO: 
12.1. O Município de Campo Novo de Rondônia/RO reserva-se o direito de não efetivar o 
pagamento, se, por ocasião da realização do serviço, objeto desta licitação, estes não 
estiverem de acordo com as especificações estipuladas nos projetos básicos, partes 
integrantes do presente Edital; 
 
12.2. O pagamento referente aos serviços executada será efetuado através de medições 
mensais, cuja fatura será apresentada à Prefeitura de Campo Novo de Rondônia/RO. 
 
12.3. Após o recebimento pela Prefeitura, da medição e fatura, esta terá um prazo máximo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da data do final do período de adimplemento de cada 
parcela, para efetuar o pagamento à contratada. 
 
12.4. Observados o que preceitua o subitem anterior, o ressarcimento financeiro decorrente 
de atraso de pagamento por parte do CONTRATANTE, será corrigido monetariamente 
através do IGP-m (Índice Geral de Preços – mercado), calculado e divulgado pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, proporcional ao 
número de dias em atraso (pro rata die), até a data do seu efetivo pagamento, acrescidos de 
juros de mora à taxa de 0,5% (meio) ao mês, proporcional ao número de dias em atraso (pro 
rata die), até a data do seu efetivo pagamento e multa de 0,5% (meio) sobre o montante 
(correção monetária mais juros de mora). 
 
12.5. Não será admitido reajustamento de preços no objeto da presente licitação no prazo 
da vigência da proposta. 
 
 
13.0 – DAS OBRIGATORIEDADES E PENALIDADES (LICITANTE/CONTRATADA) 
13.1 O não cumprimento do objeto do Contrato, e das demais cláusulas, implicará na 
aplicação de sanções a CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 alterada pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98. 
 
§ 1º - As sanções de que trata o “caput” deste item, poderão ser das seguintes naturezas: 
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I – MULTA diária de 1% (um por cento), por dia de atraso, após o decurso do prazo previsto 
na CLÁUSULA TERCEIRA, parágrafo quarto deste contrato, até o limite de 10 (dez) por 
cento, a critério do Prefeito e Secretário gestor do contrato;  
 

a) Aplicada a penalidade de multa prevista no inciso anterior, a empresa será notificada 
para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetivando o princípio da 
ampla defesa e contraditório. 
 

b) Transcorrido o prazo da alínea anterior sem a apresentação de defesa, ou sua 
apresentação intempestiva, o processo será encaminhado ao Setor de tributos que 
ficará responsável pelo lançamento do débito, bem como o envio da respectiva 
DAM, para que a empresa efetue o pagamento da multa em até 30 (trinta) dias úteis, 
sob pena de protesto e/ou execução pela Procuradoria Geral.  
 

c) Apresentada defesa, a mesma será objeto de análise pela Assessoria Jurídica que 
emitirá parecer sobre o assunto, cabendo ao gestor do contrato acatá-lo ou não. 
 

d) Se após apresentação de defesa e parecer jurídico, for decidido pela manutenção da 
multa, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.  
 

II – Advertência, com o condão de OBRIGAR o cumprimento contratual, podendo, a critério 
da administração, ser cumulada com aquela prevista no inciso I deste ITEM; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, por um prazo não superior a dois 
anos, quando a CONTRATADA já tiver sido advertida ou multada, a critério da 
Administração; 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, caso 
a contratada já tenha sido advertida e multada, e ainda não tenha cumprido o teor das 
notificações, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração os prejuízos causados, após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
V - Caso a CONTRATADA, mesmo após ser notificada, não cumpra a notificação nos 
prazos e condições estabelecidas naquela, poderá, ainda, a Administração multa-la em até 
10% (dez por cento) do valor do contrato. 
 
§ 2º - O valor da multa aplicada por ocasião do descumprimento do presente contrato será 
descontado do pagamento e, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
§ 3º - As penalidades pecuniárias seguirão o mesmo procedimento estabelecido nas alíneas 
do parágrafo primeiro deste item. 
 
§4º - Aplicada as penalidades previstas nos incisos III e V deste item, a empresa será 
notificada para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetivando o princípio da 
ampla defesa e contraditório. 
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a) Transcorrido o prazo do §4º, com ou sem a apresentação de defesa, ainda que 
intempestiva, a mesma será objeto de análise pela Assessoria Jurídica que emitirá 
parecer sobre o assunto, cabendo ao gestor do contrato acatá-lo ou não. 
 

b) Se após apresentação de defesa e parecer jurídico, for decidido pela manutenção da 
penalidade, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.  

 
14.0 – DOS RECURSOS: 
14.1. Os atos da Comissão Permanente de Licitação, ou da autoridade competente, cabem, 
RECURSOS nos termos do Artigo 109, da Lei Federal 8.666/93; 
 
14.1.1. Recursos, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da: 
a) - Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) - Julgamento das propostas; 
c) - Anulação ou revogação da licitação; 
d) - Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária para licitar ou multa; 
e) - Rescisão unilateral do contrato, pela Administração; 
f) - Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
14.1.2. Representação no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
14.1.3. Pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do 
ato, no caso de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração; 
 
14.2. A intimação dos atos deferidos no subitem 14.1.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídas 
as de advertência e multa de mora, e sub-item 14.1.3, será feita mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado de Rondônia e DOU. 
 
14.3. O recurso previsto no subitem 14.1.1 alínea “a” e “b”, terá efeito suspensivo; 
 
14.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
14.5. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 
nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser 
proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso sob pena de 
responsabilidade; 
 
14.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, aquele que, tendo aceitado, 
sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou 
irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
15.0.  DA GARANTIA:  
15.1. Não será exigido garantia de participação para a presente licitação, apenas para 
assinatura do contrato. 
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16.0. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO: 
16.1. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a rescisão antecipada do Termo 
Contratual: 
 

a) Unilateralmente, desde que se configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção 
V, Art. 78, incisos XII e XIII, da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações. 

 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração, na forma da lei. 
 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 

17.0. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
17.1. O Contrato decorrente da presente TOMADA DE PREÇOS poderá ser alterado, com 
as devidas justificativas, conforme Art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
18.0. RECEBIMENTO DO OBJETO: 
18.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposições do Artigo 73 e 
74 da Lei Federal 8.666/93. 
 
19.0. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
19.1. O prazo de vigência para a contratação dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos. 
 
20.0. PRAZO DE INÍCIO: 
20.1. O prazo máximo para início dos trabalhos fica fixado em 03 (três) dias corridos, a partir 
do recebimento da Ordem de Serviço Inicial. 
 
21.0. DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: 
21.1. O prazo a que se refere o subitem 19.1 poderá ser prorrogado, desde que solicitado à 
autoridade competente num prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do término contratual, 
comprovada a justa causa ou motivos de força maior, devidamente justificados. 
 
22.0. OUTROS PROCEDIMENTOS: 
22.1. Na hipótese da Administração não assinar contrato com a empresa vencedora ou com 
outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de 
quaisquer compromissos assumidos. 
 
23.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1. A critério da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO e mediante 
despacho fundamentado da autoridade competente, a presente licitação poderá ser 
transferida, revogada no todo ou em parte, anulada por ilegalidade, sofrer o seu objeto 
acréscimo ou suspensão (na forma do Artigo 65 da Lei 8.666/93) e, ainda anulação sem 
que, por qualquer desses motivos possam os licitantes reclamar direitos ou exigir 
indenizações; 
 
23.2. Independentemente de declaração expressa, a simples participação das empresas 
nesta licitação implica em aceitação das condições estipuladas no presente Edital e 
submissão total as prescrições legal vigentes; 
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23.3. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
das fases desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a 
instrução de assunto relacionado a presente licitação; 
 
23.4. As decisões emanadas da Comissão Permanente de Licitação serão consideradas 
definitivas depois de homologadas pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal. 
 
23.5. A empresa vencedora, não poderá sub-rogar ou sub-empreitar contrato para execução 
deste objeto. 
 
23.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, que 
decidirá com base na legislação em vigor; 
 
23.7. Os documentos necessários à habilitação devem ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração, neste último, apresentar os respectivos documentos originais em separado 
no dia e horário marcado para a licitação, ressalvado os emitidos pela internet, os quais 
ficam condicionados à confirmação no endereço eletrônico específico.   
 
23.9. Se as Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no 
próprio documento, terá os mesmos, validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
emissão. 
 
23.10. As omissões, porventura existentes neste Edital, serão sanadas pela Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO, 
observadas as disposições da Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis Federais nº. 
8.883/94 e 9.648/98, e demais disposições legais e regulamentos pertinentes, bem como 
diretrizes expedidas pelos órgãos interessados. 
 
23.11. Quaisquer informações poderão ser obtidas de Segunda a Sexta-Feira, no horário 
comercial, na sala de reuniões da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Campo Novo de Rondônia - RO. 
 
23.12. Fica Eleito o Foro da Comarca de Buritis - RO que, será considerado domicílio desta 
licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e 
procedimentos dela resultantes. 

 
Campo Novo de Rondônia, 27 de outubro de 2015. 

 
 
 

CLAUDIONAR ADRIANO ALFLEN 
Presidente da CPL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
1.1 Em atendimento as Legislações vigentes de acordo ao disposto no Art. 6º VIII, “b”, e Art. 
7º da Lei Federal nº 8.666/93, bem como Art. 3º, inciso I, II e III da Lei Federal nº 
10.520/2002, inciso I do Art. 8º Decreto nº 5.450 e Decreto Nº 3.555, elaboramos o presente 
Termo de Referência/Projeto Básico, o qual contém todas as informações necessárias à 
aquisição pretendida, conforme segue abaixo. 
 
2. OBJETO: 
2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços topográficos 
georreferenciado do perímetro urbano do Município de Campo Novo de Rondônia, tais como 
medição, confecção de plantas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, 
além de outros itens que compõem o rol de peças técnicas do objeto a ser demarcado, 
conforme orientações e Termo de Referência e atendimento a 3º edição da Norma Técnica 
de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA, ou seja, os produtos gerados são 
validados e inseridos no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, ferramenta online lançada 
em 25 de novembro de 2013, e desenvolvida para desburocratizar a recepção, validação, 
armazenamento e disponibilização de informações territoriais cadastrais, de forma eficiente, 
segura, impessoal, transparente e integrada ao Registro de Imóveis.  
 
3. JUSTIFICATIVA:  
3.1 Serviços a serem contratados são essenciais para identificar e demarcar o polígono da 
área urbana do município, por meio de levantamento topográfico georreferenciado. A 
regularização do perímetro servirá para requerer junto ao INCRA, a doação da área para o 
município de Campo Novo de Rondônia, visando a regularização fundiária urbana com  
futura  emissão de escrituração dos imóveis situado no interior da área. Justificando ainda a 
contratação de uma empresa especializada, pois a Prefeitura não tem os equipamentos 
específico para execução destes serviços, tão pouco profissional. 
 
4. OBJETIVO: 
4.1 Georreferenciamento do perímetro urbano do município.  

 
5. REFERENCIAL DO TRABALHO A REALIZAR:  
5.1 O trabalho a realizar referente ao objeto acima indicado, constará de levantamento 
planimétrico, devendo a empresa vencedora do processo licitatório realizar a demarcação 
da área através de implantação de marcos  georreferenciados  no contorno da área 
urbanizada  a ser definida pelo município de Campo Novo de Rondônia,  com a 
apresentação das peças técnicas dos serviços realizados conforme NTGIR. 
 
6. DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS:  
6.1 O planejamento para realização dos trabalhos in loco, serão por conta da empresa 
contratada, com participação do profissional técnico indicado pela Prefeitura, assim como o 
mesmo deverá acompanhar a execução dos serviços orientando a contratada dos ajustes 
da largura e alinhamento das ruas. 
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7. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:  
7.1 Os serviços deverão ser executados por equipes treinadas para tal, com equipamentos 
de precisão de preferência GPS Geodésico tipo L1 e L2 e RTK para georreferenciamento 
dos vértices do limite externo da área e quadras, amarrados aos vértices da área do 
perímetro urbano georreferenciadas e marcos referenciais reconhecidos pelo IBGE, 
implantados na área urbana ou outro marco de apoio desde que apresente deste a 
monografia de sua implantação. 
 

7.2 Para a execução e apresentação dos serviços deverão ser observados instrumentos 
normativos pertinentes, a seguir: 

� Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183, que redefinem os direitos de 
propriedadeeapossibilidadedeintervençãodoEstadonodomíniodapropriedadeprivada, 
privilegiando o interesse coletivo sobre o individual no âmbito das questões urbanas; 

� Lei Federalnº6.766,de19dedezembrode1979,quedispõesobreoparcelamentodosolo 
urbano,sobreasubdivisãodeglebaemlotesdestinadosàedificação,comaberturadenovas 
viasdecirculação,delogradourospúblicosouprolongamentos,modificação ou 
ampliação das vias existentes, também define algumas restrições a locais onde não 
são permitidos loteamentos; 

� Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), que regulamenta uma série de instrumentos 
de natureza urbanística voltados para induzir – mais do que normatizar– as formas 
de uso 
ocupaçãodosolo.Oestatutoabrepossibilidadeparaodesenvolvimentodeumapolítica 
urbana voltada para a promoção e inclusão social e territorial nas cidades brasileiras, 
considerando os aspectos urbanos, sociais hipotéticos de nossas cidades; 

� Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº311, de 
30/06/2008),queestabelecenoseuzoneamento,ZonasdeIntervençãoPúblicas 
Prioritária se Zonas de Interesse Especial; 

� Legislação Municipal (Lei Complementar nº 097, de 29/12/1999) que dispõe sobre o 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, bem como, a legislação vigente durante a 
execução dos serviços; 

� O Código Municipal de Meio Ambiente (Lei Complementar nº 138, de 28/12/2001); 
� Resolução CONAMA 369/2006 dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção 
ou supressão de vegetação em área de APP; 

� Definições contidas nas NBR13. 133/1994, NBR13. 531/1995 e NBR13.532/1995, 
quanto ao grau de elaboração e conteúdos, no que couberem; 

� Código Florestal Lei nº 4.771/65 limites de uso e Propriedade que deve respeitar a 
vegetação; 

� Legislação Ambiental em todas as esferas: federal, estadual e municipal. Observar a 
evolução da legislação brasileira no estabelecimento de normas, critérios e padrões 
relativos ao controle e à qualidade do ambiente urbano e natural; 

 
7.3 Atender as condições das Cláusulas e condições emitidas no Título de Doação. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS:  
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8.1 Os produtos oriundos desta contratação devem ser apresentados pela contratada em 
versão preliminar a Equipe de Acompanhamento Técnico, determinada pela Secretaria 
Municipal de Administração e Fazenda, para análise e acompanhamento das atividades 
executadas e, posterior, emissão de parecer técnico. Caso sejam necessárias correções, a 
contratada deve realizar os ajustes ou as complementações solicitadas, encaminhando 
novas versões quantas vezes forem necessárias, até aprovação definitiva dos serviços, de 
acordo com as normas técnicas vigentes e o estabelecido em contrato entre as partes. 
 
8.2 Após a execução das devidas correções e a aprovação definitiva, os produtos em versão 
final deverão ser entregue à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. 
 
8.3 Os produtos também devem ser apresentados nas mídias CD, DVD ou PENDRIVE, 
conforme conteúdos formatados e gravados em editor de texto e de planilhas, 
respectivamente com extensões DOC e XLS, e arquivos  gráficos  em  software  do  tipo  
CAD,  com  extensão DWG.   
 
8.4 Cada CD DVD ou PENDRIVE de cópia de produto deverá ter etiqueta indicativa dos 
documentos neles contidos e estrutura de arquivo criada. Os arquivos não poderão ser 
entregues de forma compactada.  
Os textos e gráficos deverão ser impressos em papel no formato A4 padrão ABNT, 
encadernados e de acordo com as normas de editoração vigentes. Os mapas e plantas 
deverão ser apresentados sobre base UTM – UPS/sirgas, em escala compatível. Sempre 
que necessário ao bom entendimento dos textos contidos nos relatórios, poderão ser 
apresentados: desenhos, ilustrações, gráficos e tabelas no formato apropriado respeitando o 
padrão ABNT. 
 
8.5 Todas as peças técnicas, componentes do trabalho executado pela contratada, deverão 
ser entregues nos prazos previstos em contrato e passarão a pertencer à Secretaria 
Municipal Administração e Fazenda. 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO:  
9.1 Os trabalhos de campo serão acompanhados por profissional legalmente habilitado e do 
quadro efetivo da Prefeitura e ou contratado para tal, que orientará a empresa contratada na 
definição dos alinhamentos das ruas e quadras, conforme situação em campo, buscando o 
ajuste das mesmas, visando adequar a situação encontrada ao mais próximo do que 
determina o Plano Diretor da cidade.  
 
9.2 A empresa contratada deverá dar toda a obediência à fiscalização por parte do 
profissional da Prefeitura, cabendo a este inclusive solicitar a direção da contratada a 
substituição de pessoal de campo, que por ventura venha a contrariar a orientação dada 
pela mesma ou mesmo não executar os serviços conforme apresentado neste projeto 
básico.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
10.1 A contratação dos serviços se dará pelo processo licitatório, promovido pelo setor 
competente da Prefeitura, que usará dos meios legais para o feito, obedecendo às normas 
vigentes, devendo a contratante arcar com as despesas decorrentes de encargos sociais e 
trabalhistas. 
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11. DA MEDIÇÃO:  
11.1 A empresa devidamente contratada, deverá apresentar a medição dos serviços por 
meio de ofício, acompanhado de planilha dos serviços executados, devendo à fiscalização, 
comissão nomeada para tal pelo prefeito, deverá elaborar sua própria planilha referente ao 
realmente executado buscando obedecer a planilha orçamentária e cronograma de 
execução físico financeira apresentada a seguir..   
  
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA: 
12.1 Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em validade. 
 
12.2 Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior Habilitado em 
Engenharia Civil, ou Técnico em Agrimensura, junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), em validade, acompanhada de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que comprove a 
elaboração e/ou execução de serviços concernentes ao objeto ora contratado. 
 
12.3 Capacidade Técnico-Operacional: a empresa contratada para a realização das 
atividades previstas neste Termo de Referência deverá apresentar Atestados de Capacidade 
Técnica (Declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando aptidão em fornecimento pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme art. 30, II, da Lei nº 8.666/93; 
 

12.3.1 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado deverá ser apresentado, acompanhado da respectiva cópia 
do contrato de prestação dos serviços ou nota fiscal ou ordens de serviços ou 
notas de empenho ou ART que deu origem ao atestado ou outros 
instrumentos equivalentes. 
 
12.3.2 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
privado, além de ser apresentados com um dos documentos exigidos na 
alínea 12.3.1 deverá conter nome completo do signatário, número do cadastro 
de pessoa física (CPF) bem como reconhecimento em cartório da assinatura 
aposta, estando às informações ali contidas sujeitas a verificação de sua 
veracidade na fase da licitação. 

 
12.3.3 Entende-se por pertinente e compatível em características o (s) 
atestado (s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem 
serviços de georreferenciamento e topografia. 
 
12.3.4 Entende-se por pertinente e compatível em quantidades e prazos o (s) 
atestado (s) que comprovem a experiência satisfatória nas somas dos 
serviços de georreferenciamento, dos quilômetros os quais irá participar, 
atendendo a UM dos seguintes quantitativos (condições alternativas e NÃO 
CUMULATIVAS). 
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a) Atestados que comprovem já ter executado, no mínimo, 40% do quantitativo anual 
previsto no item (percentual aplicado sobre a soma dos serviços de Georreferenciamento 
em quilômetros) dentro do prazo máximo de doze meses. Será permitida a soma de 
Atestados desde que todos se refiram ao intervalo ininterrupto de doze meses; OU 
 
b) Atestados que comprovem a execução diária e contínua de, no mínimo, 40% do 
quantitativo diário previsto para o item (percentual aplicado sobre a soma dos serviços de 
Georreferenciamento em quilômetros) por, pelo menos, sessenta dias ininterruptos.  Será 
permitida a soma de atestados desde que todos se refiram ao intervalo ininterrupto dos 
mesmos sessenta dias.  
 
12.4Apresentar relação explícita e Declaração formal de disponibilidade, caso vencedora do 
certame, dos materiais, equipamentos, meios de transporte, material de expediente, etc., da 
equipe técnica e pessoal de apoio e das instalações necessários para a execução das 
atividades previstas neste Edital e seus anexos para a entrega dos respectivos produtos. 
 
12.5A equipe técnica apresentada deverá ser composta por profissionais habilitados em 
suas respectivas entidades profissionais, que tenham comprovação de experiência nos 
serviços objeto da contratação, em conformidade com a área de atuação de cada técnico.  
 
12.5.1 A equipe técnica deverá ser composta, no mínimo com os seguintes 
profissionais: 
 

• 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrimensor ou 
ainda qualquer outro profissional habilitado e credenciado pelo INCRA 
sobre gerreferenciamento. 
• 01 (um) Técnico em Geoprocessamento; 
• 02 (dois) Assistentes Técnicos; 
• 01 (um) Topógrafo; 
• 02(oito) Auxiliares de Topografia; 
• 04 (quatro) Ajudantes de Serviços Gerais. 
 

12.6 Apresentar vínculo empregatício de profissionais com a licitante mediante 
apresentação de cópia autenticada da ficha de registro de empregado, com o respectivo 
carimbo do Ministério do Trabalho, ou, em caso de autônomo, o competente Contrato de 
Trabalho. Para dirigentes de empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia 
da Ata da Assembléia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do Contrato 
Social; 
 
13. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E VALOR 
13.1 O valor disponível para a aquisição pretendida é de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e 
quinhentos reais), que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 
2015 e no Plano Plurianual de Ação Governamental através do Programa de trabalho: 
04.127.0002.2012, Natureza de despesa 33.90.39, Ficha 44. Fonte de recurso: 001.0020 – 
Recursos Livres. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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14.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
 
14.2 Pagar à importância correspondente a contratação, no prazo contratado; e, 
 
14.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das 
especificações deste Termo. 

 
 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1 Substituir, às suas custas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os materiais 
e/ou serviços em que se verificarem vícios ou defeitos;  
 
15.2 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de 
danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos; 
 
15.3 Deverá prestar informações e os esclarecimentos que venham a seu solicitados pelo 
órgão licitante, atendo as reclamações, durante todo o período de execução do objeto e 
substituir e/ou refazer o serviço com vícios no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
 
16. FATURAMENTO E PAGAMENTO 
16.1 O pagamento se dará após o prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação de nota 
fiscal devida a Divisão Orçamentária e Financeira, emitidas, caso eletrônica em 2 (duas) 
vias, devendo conter no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição do objeto, dados 
bancários. Na hipótese das Notas Fiscais, apresentarem erros ou dúvidas quanto a exatidão 
ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertidas 
com as devidas justificativas (neste caso a CONTRATANTE terá um prazo, a partir do 
recebimento, para efetuar uma análise e o pagamento), acompanhada dos respectivos 
comprovantes fiscais (INSS E FGTS). 
 
17. CONDIÇÕES GERAIS 
17.1 Os contratos serão formalizados mediante recebimento da Nota de Empenho 
pelo fornecedor, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93. 
 
 
Campo Novo de Rondônia, 26 de outubro de 2015. 
 
 
 

WILMA APARECIDA DO CARMO FERREIRA 
Secretária de Administração e Fazenda 

 
 



 

 

Av. Tancredo Neves, 2454 – Setor 02 

CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 

Fone: 69 3239-2240 

www.camponovo.ro.gov.br 

ANEXO II 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

CARTA PROPOSTA (Modelo) 
 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO. 
  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015 
ABERTURA: ........  de.............. de  2015. 
HORAS: Às ............  horas. 
 
 
 
Senhor Presidente. 
 
Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura de CAMPO 
NOVO DE RONDÔNIA/RO, nossa proposta referente a licitação em epígrafe, objetivando 
a.........................................., no município de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO.  
 
DESCRIÇÃO 
Nossa Proposta tem PREÇO GLOBAL DE: ...................., compostos e irreajustáveis de 
acordo com exigências do Edital.    
 
O prazo para contratação dos serviços é de .................. (................................................) 
meses, contados da ordem de serviços.   
 
O prazo de validade de nossa proposta é de ........ (.......) dias, a partir da abertura da 
proposta. 
Atenciosamente, 
 
 
 

_____________________                                           ____________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ                                                   ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL - CPL 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015 
ABERTURA: _____ de ___________ de 2015. 
HORAS: Às ___h____min. 
. 

 
 

Senhor presidente, 
 
Para efeito de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 007/2015, 

Processo Administrativo nº ............../2015, em referência, declaramos que por meio da 
análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, 
tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito 
cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
Declaramos, ainda, que nosso preço ofertado contempla todas as 

obrigações decorrentes desta contratação. 
 

Local de origem,...........de....................de 2015 
 

________________  
Empresa Licitante 

CNPJ/ ASSINATURA 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO EXIGIDA PELO DECRETO Nº 4.358 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENORES DE IDADE 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL - CPL 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015 
ABERTURA: _____ de ___________ de 2015. 
HORAS: Às ___h____min. 

 
 

Senhor presidente, 
 
___________________, inscrito no CNPJ nº ____________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr (a) _____________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 
Local de origem,...........de....................de 2015 

 
 

 
________________  
Empresa Licitante 

CNPJ/ ASSINATURA 
 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL - CPL 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015 
 
ABERTURA: _____ de ___________ de 2015. 
HORAS: Às ___h____min. 
 
 
 
 

 
Nome da Empresa.................................. (CNPJ) ......................................,com sito à (endereço 
completo ........................................................., Declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração 
pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores). 
 
 

Local de origem,...........de....................de 2015 
 

 
________________  
Empresa Licitante 

CNPJ/ ASSINATURA 
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ANEXO VI 
Minuta de contrato 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO XXXX/2015 

 
 EMPENHO N. XXXX/2015 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0XXX/2015  
 

 
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA/RO E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX PARA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CNPJ n. 
63.762.033/0001-99, com sede na Avenida Tancredo Neves, 2454, 
Setor 02, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, portador da Cédula de 
Identidade RG 797.683 SSP/RO, CPF 556.984.769-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXXX, 
estabelecida à Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- CEP xx.XXX-XXX, neste 
ato representada(o) por seu sócio administrador, Sr.ª 
XXXXXXXXXXXX, portador(a)  da carteira de  identidade  n° 
XXXXXX, expedida pela SSP/PR, CPF n° xxxxxxxxxxx, doravante 
denominada CONTRATADA.  

 
Em conformidade com o Edital de Licitação na Modalidade XXXXXX, 

do tipo XXXXXXXXX, referente ao Processo Administrativo XXXXX/2015, as partes acima 
mencionadas celebram o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Tem por finalidade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme 
a proposta apresentada pela contratada no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme 
descrito no termo de referência/projeto básico e, desde já, ficando a contratada obrigada a 
segui-lo, bem como a proposta apresentada.  
 §1º - Eventuais dúvidas quanto a execução dos serviços/fornecimento dos produtos 
descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deverão ser decididas com fundamento nos princípios 
gerais da Administração Pública e dos Contratos Administrativos.  
 
DO PRAZO  
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CLÁUSULA SEGUNDA -  A Contratada executará os serviços e/ou entregará o objeto 
deste contrato, durante o prazo _______________ meses, a contar da ordem de serviços, 
ou solicitação do objeto licitado, podendo ser prorrogado se houver necessidade. 
 
§1º - Todas as informações e instruções técnicas serão fornecidas mediante documento 
expresso dirigido à Secretaria de XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
§ 2º - Os prazos de execução não admitem prorrogação, exceto se devidamente justificado 
pela administração e mediante parecer técnico por escrito e autorizado, previamente, pelo 
Senhor Prefeito, caso que ocorra qualquer motivo estipulado na Lei Federal nº 8.666/93, e 
suas alterações subseqüentes.  
 
§3º - Caso necessário, a Administração poderá prorrogar unilateralmente o presente 
contrato, ficando o contrato obrigado a aceitar as condições impostas, sob pena de 
aplicação da penalidade pecuniária descrita na CLÁÚSULA NONA, §1º, V deste contrato, a 
critério da Administração. 
 
DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, VIGÊNCIA e EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor total do objeto deste contratado será de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme nota de empenho de n XXXXXX/2015. 
 
§ 1º Os pagamentos ocorrerão XXXXXXXXXX, no valor de 
R$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
§ 2º À Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, fica reservado o direito de 
não efetuar o pagamento se, por ocasião da execução dos trabalhos/fornecimento dos 
materiais, constatar falhas de execução e/ou inexecução dos serviços apresentados, ou 
seja, não estiver de acordo exigências da Cláusula Primeira, termo de referência, proposta 
apresentada pela contratada e Edital que originou o presente contrato. 
  
§3º. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado mediante a 
apresentação da respectiva nota fiscal e relatório de execução e/ou ateste de recebimento, 
e ocorrerá na forma depósito bancário em até 30 dias úteis após o seu adimplemento pela 
Secretaria de XXXXXXXXXX conforme o cronograma de desembolso. 
I – Fica faculdade ao Secretário Gestor do Presente contrato a nomeação de comissão 
específica para acompanhar a sua execução. 
 
§ 4º. O Presente contrato somente passará a ter vigência após XX dias da ciência da ordem 
de serviço/fornecimento/entrega. 
I – A Administração poderá, visando acelerar o procedimento, enviar o Contrato/Ordem de 
Serviços/Fornecimento via e-mail para a contratada, a qual terá o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas para responder o e-mail com o presente contrato assinado.  
II – Após o envio do contrato via e-mail a empresa terá até 10 (dez) dias para comprar a 
postagem do original para o CONTRATANTE, sob pena de multa de 1% do valor contratado.  
 
§ 5º O desembolso máximo será o valor apresentado na proposta da empresa e será feito 
de acordo com a prestação dos serviços, observado o caput e §1º e § 2º desta cláusula. 
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§ 6º. Como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento da parcela, até a data do efetivo pagamento, admitir-se-á a 
atualização se decorridos mais de 30(trinta) dias de atraso, e será utilizado o IGP-DI (FGV), 
ou outro índice que venha a substituí-lo, calculado pró-rata dia. 
 
§ 7º. Não será efetuado qualquer tipo adiantamento ou antecipações de pagamentos. 
 
§ 8º. Os preços propostos são irreajustáveis, por força da Lei 9.069, de 29/06/95 
 
§ 9º. Nos preços propostos, para restabelecer a relação que as partes pactuarem 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração dos serviços, poderá haver equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis. Entretanto, de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurado área econômica 
extraordinária e extracontratual, devidamente apurado e autorizado pela Contratante, o que 
poderá ser efetivado por intermédio de documento nos Termos do artigo 65, § 8º, da Lei n.º 
8.666/93, e suas alterações, limitado o novo preço, contudo, ao valor correspondente aos 
preços praticados no mercado. 
 
§ 10. A empresa contratada deverá executar os serviços necessários de acordo com a 
programação prevista para a execução dos serviços, independente do mesmo não constar 
no edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA - A execução do presente contrato será de responsabilidade do 
Contratado, estando obrigado a cumprir todas as cláusulas constantes do Edital 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PMCNR-CPL/2014. 
 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA QUINTA – Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, e suas 
alterações, fica designada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX da Prefeitura Municipal de 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, para acompanhar a execução e fiscalizar o presente 
contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Ao concluir o serviço mensal, a empresa executora deverá 
apresentar relatório de atividade à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX possa promover a 
inspeção geral, conforme Projeto Executivo. 
 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA - Fica este Contrato Vinculado ao Edital XXXXXXXXXXXX e a 
proposta de preços constante no Processo nº XXXXXXX/2014, e as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 



 

 

Av. Tancredo Neves, 2454 – Setor 02 

CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 

Fone: 69 3239-2240 

www.camponovo.ro.gov.br 

CLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada se obriga a: 
 
a) executar os serviços especificados na cláusula primeira deste contrato e de acordo com o 
Projeto Básico. 
 
b) Iniciar os serviços no prazo de XX (XXXXXXX) dias corridos, contados a partir da ordem 
de serviços e/ou solicitação de entrega pela Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RO. 
 
c) manter durante a execução do presente contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital de XXXXXXXXXXXXXX N. XXXXXXXXX/PMCNR-CPL/2015 
 
d) A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, decorrentes de modificações de 
quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei n.º 8.666/93, bem como 
eventuais prorrogações de prazo, sendo os mesmos objetos de exame pela Assessoria 
Jurídica do Município.  
 
e) Comunicar a Administração por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a 
contratada de cumprir seus deveres e responsabilidade relativa à execução do Contrato total 
ou parcialmente, por motivo superveniente. 
 
f) A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 
legislação fiscal, social, tributária e trabalhista, bem como, por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por danos e 
prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiro em virtude da execução dos serviços a seu 
cargo, respondendo por si e por seus sucessores.  
 
g) A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás 
suas expensas no total ou em parte, o objeto do Contrato quando se verificar vícios, defeitos 
ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais 
empregados. 
 
h) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução 
dos serviços. 
 
i) Garantir durante a execução a proteção e a conservação de todos os serviços e até a 
finalização do contrato. 
 
j) Adquirir e manter permanentemente no escritório da prestadora de serviço, um livro de 
ocorrências, padrão para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que merecem 
destaque. 
 
k) A empresa contratada se obrigará a manter na execução dos serviços, o pessoal 
dimensionado na Relação/Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos 



 

 

Av. Tancredo Neves, 2454 – Setor 02 

CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 

Fone: 69 3239-2240 

www.camponovo.ro.gov.br 

Equipamentos/Máquinas e do Pessoal Técnico, qualquer que seja a influencia salarial do 
mercado de trabalho local, bem como os equipamentos necessários, podendo, porém a 
fiscalização exigir em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução dos 
mesmos, de acordo com as necessidades detectadas. 
 
l) Requerer, previamente junto a Administração, a possibilidade de subcontratação, que 
somente poderá ocorrer após o deferimento do pedido pelo Prefeito;  
m) a todas as demais cláusulas presentes no EDITAL XXXXXXXXX e seus anexos.  
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA OITAVA - A Contratante se obriga a: 
 
a) Promover, através da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a inspeção da execução contratual;
  
 
b) A contratante deverá designar um profissional (servidor público de carreira) para o 
acompanhamento junto à empresa contratada referente aos serviços prestados. 
 
c)  A contratante deverá disponibilizar todos os documentos pertinentes a boa 
prestação dos serviços. 
 
d)  Determinar através da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX as prioridades dos 
serviços a serem executados; e efetuar consultas necessárias, ligadas à área do objeto do 
contrato. 
 
e) Efetuar pagamento após emissão da nota fiscal mensal, desde que devidamente 
atestadas pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, através de depósito bancário em até 30 
(trinta) dias. 
 
f) responder todos os requerimentos e pedidos realizados pela CONTRATADA, em até 30 
(trinta) dias.  
 
DAS PENALIDADES E MULTAS  
 
CLÁUSULA NONA – O não cumprimento do objeto do Contrato, e das demais cláusulas, 
implicará na aplicação de sanções a CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93 alterada pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98. 
 
§ 1º - As sanções de que trata o “caput” desta cláusula, poderão ser das seguintes 
naturezas: 
 
I – MULTA diária de 1% (um por cento), por dia de atraso, após o decurso do prazo previsto 
na CLÁUSULA TERCEIRA, parágrafo quarto deste contrato, até o limite de 10 (dez) por 
cento, a critério do Prefeito e Secretário gestor do contrato;  
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e) Aplicada a penalidade de multa prevista no inciso anterior, a empresa será notificada 
para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetivando o princípio da 
ampla defesa e contraditório. 

f) Transcorrido o prazo da alínea anterior sem a apresentação de defesa, ou sua 
apresentação intempestiva, o processo será encaminhado ao Setor de tributos que 
ficará responsável pelo lançamento do débito, bem como o envio da respectiva 
DAM, para que a empresa efetue o pagamento da multa em até 30 (trinta) dias úteis, 
sob pena de protesto e/ou execução pela Procuradoria Geral.  

g) Apresentada defesa, a mesma será objeto de análise pela Assessoria Jurídica que 
emitirá parecer sobre o assunto, cabendo ao gestor do contrato acatá-lo ou não. 

h) Se após apresentação de defesa e parecer jurídico, for decidido pela manutenção da 
multa, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.  
 

II – Advertência, com o condão de OBRIGAR o cumprimento contratual, podendo, a critério 
da administração, ser cumulada com aquela prevista no inciso I deste CLÁUSULA; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, por um prazo não superior a dois 
anos, quando a CONTRATADA já tiver sido advertida ou multada, a critério da 
Administração; 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, caso 
a contratada já tenha sido advertida e multada, e ainda não tenha cumprido o teor das 
notificações, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração os prejuízos causados, após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
V - Caso a CONTRATADA, mesmo após ser notificada, não cumpra a notificação nos 
prazos e condições estabelecidas naquela, poderá, ainda, a Administração multa-la em até 
10% (dez por cento) do valor do contrato. 
 
§ 2º - O valor da multa aplicada por ocasião do descumprimento do presente contrato será 
descontado do pagamento e, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
§ 3º - As penalidades pecuniárias seguirão o mesmo procedimento estabelecido nas alíneas 
do parágrafo primeiro desta cláusula. 
 
§4º - Aplicada as penalidades previstas nos incisos III e V desta cláusula, a empresa será 
notificada para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetivando o princípio da 
ampla defesa e contraditório. 

c) Transcorrido o prazo do §4º, com ou sem a apresentação de defesa, ainda que 
intempestiva, a mesma será objeto de análise pela Assessoria Jurídica que emitirá 
parecer sobre o assunto, cabendo ao gestor do contrato acatá-lo ou não. 

d) Se após apresentação de defesa e parecer jurídico, for decidido pela manutenção da 
penalidade, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.  
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DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer 
fatos estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93. 
 
DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente 
Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal 
nº 8.666/93, e suas alterações. 
 
I - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal 
decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
II - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre 
a CONTRATANTE, em virtude desta decisão. 
 
III - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 
 
IV - Nas demais cláusulas dispostas no edital XXXXXX. 
 
V – A rescisão unilateral poderá ser aplicada mesmo após a aplicação de multa e deverá ser 
aplicada nos casos de Impossibilidade de licitar e declaração de inidoneidade. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As despesas deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
 
GARANTIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A garantia somente será exigida se prevista no Edital.  
 
VEDAÇÕES CONTRATUAIS E FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É expressamente proibida a cessão integral ou parcial do 
objeto do presente contrato, salvo autorização por escrito da administração municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  Fica eleito o Fórum da Comarca de Buritis/RO para dirigir 
qualquer dúvida oriunda do presente Contrato. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Aplica-se a este contrato as regras previstas na lei 
8.666/1993 e, de forma supletiva, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado.  
 



 

 

Av. Tancredo Neves, 2454 – Setor 02 

CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 

Fone: 69 3239-2240 

www.camponovo.ro.gov.br 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Eventuais lacunas sobre a execução e objeto de contrato, 
serão resolvidas de acordo com os princípios gerais das licitações e contratos 
administrativos.  
 
§ 1º Os casos omissos, porventura existentes, serão comunicados ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, que o encaminhará à Assessoria Jurídica do Município para se 
pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da legislação vigente e que não contrariem o 
interesse público. 
 
§ 2º - O extrato deste contrato será divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua 
assinatura exclusivamente nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Campo Novo 
de Rondônia/RO, e simultaneamente ao Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Rondônia/AROM, acessível em http://www.diariomunicipal.com.br/arom  e se necessário no 
Diário Oficial da União http://www.in.gov.br 
 
E, por estarem assim, justo e contratado assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam. 
 
Campo Novo de Rondônia/RO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 2015. 
 
 

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 

XXXXXXXXXXXX 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX 

 
 

RAFAEL SILVA COIMBRA 
ASSESSOR JURÍDICO 

PORTARIA 093/2014 SEGAB/PMCNR 
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 ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

 

A empresa _______, inscrita no CNPJ: nº. ______, sediada a __(endereço completo)__, 

(município), declara para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE 

PREÇOS Nº ____/2015, instaurada pelo Município de Campo Novo de Rondônia conforme 

edital supra referenciado, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos 

os documentos que forem apresentadas na presente licitação. 

 

 

(Local e Data)  

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VIII 

 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

 

 

 

A empresa _______, inscrita no CNPJ: nº. ______, sediada a __(endereço completo)__, 

(município), declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação 

de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2015, que estou(amos) sob o 

regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

(Local e Data)  

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos 

os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de TOMADA 

DE PREÇOS Nº ____/2015,  NÃO POSSUI em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 

(Local e Data)  

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO X 

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº ______/2015 

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de 

identidade nº__________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada 

pelo Município de__________, na modalidade de ______________, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa ___________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 

Na qualidade de representante legal da empresa __________________, 

outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 

interposição de Recurso.  

 

Acompanham os seguintes dados cadastrais para a efetivação do cadastro no 

setor contábil: a razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, 

endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, 

número de RG e cargo de seu Representante Legal/Procurador.  
 

Local e data.  

 

 

 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (em papel timbrado) 
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ANEXO XI (MODELO) 
DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA 

 
 
 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos 
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS Nº ____/2015, que seu representante o Sr. (nome e dados), visitou e vistoriou 
o local onde será executada o serviço, e que tomamos conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações. 
 
 
(Local e Data)  
 
 

__________________________________ 
Responsável da empresa 

CNPJ DA EMPRESA 
 

__________________________________ 
Profissional  

Numero do registro do profissional 
 
 

 
 
OBS. (É imprescindível que seja feita por um dos profissionais membros do quadro técnico 
permanente da licitante ou contratado para este fim, para constatar as condições de 
execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos).  
 
A FALTA DESTA DECAIRÁ A EMPRESA VENCEDORA DE POSSÍVEIS ALEGAÇÕES DE 
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DEMANDAS POR REVISÃO 
CONTRATUAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PASSÍVEIS DE SEREM AVALIADAS 
NESSAS VISITAS.,  
 

(visto que a empresa que optar por não realizar a visita deverá apresentar na 

fase de habilitação a DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA, conforme modelo 

disponível no anexo XII.) 
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ANEXO XII (MODELO) 
DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA 

 
 
 
 
 
A  empresa  ______________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº _______________,  
por intermédio  de  seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº _____________________________, 
DECLARA, para todos os efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições para 
prestação do serviço objeto da Tomada de preço nº, ___/2015, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, e que fez a opção de se 
abster da VISITA TECNICA, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a 
contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou 
revisão dos termos do contrato que vier a firmar.  
 
 
 
(Local e Data)  
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  

 


