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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 
 

PREÂMBULO: O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, através do Ofício Nº 099/2019 da 
Secretaria Municipal de Finanças, nos autos do Processo Nº 10571/2019, por intermédio 
de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 120/2019, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que no dia 15 de outubro de 2019, às 08h:30min, 
na Sede da Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES, Cep. 29.600-000, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor preço global, EXCLUSIVA para microempresas, empresas de pequeno porte ou 
equiparadas.  
 
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 
02) deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES, até as 08:00 horas, do dia 15 de outubro de 2019, fechados e assinados em 
seus lacres. Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia 
útil subseqüente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem serão regidos pela Lei Nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar Nº 123/06 
e suas alterações, bem como, pelas demais normas pertinentes à matéria e pelas 
disposições gerais e especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), do 
perímetro urbano e das áreas de expansão urbana da sede e dos distritos do 
Município de Afonso Cláudio/ES, para aproximadamente 10.000 (dez mil) imóveis, a 
ser utilizada como base de cálculo do IPTU e do ITBI, conforme especificações 
descritas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital de Licitação. 
 
A Planta Genérica de Valores deverá abranger a área relativa a todos os imóveis 
situados na zona urbana do Município de Afonso Cláudio/ES, bem como demais 
imóveis, que por força da legislação municipal, estejam sujeitos ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU.  
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO: 
2.1 - As despesas oriundas do presente certame correrão por conta do orçamento 
Municipal, referente o exercício de 2019, a saber: Dotação Orçamentária - 08 01 04 127 
0015 - Projeto/Atividade: 2.032 - Administração Contábil, Financeira e Tributária - Elemento 
Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recurso: 20010000000 - Recursos Ordinários - Ficha: 0000217. 
 
CAPITULO III - DO EDITAL: 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, no endereço mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 às 13:00 horas), pelo 
telefone (27) 3735-4005 ou pelo e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente os interessados qualificados 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, aptas a se 
beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecido pela Lei 
Complementar N° 123/2006 e alterações, desde que cumpram o estabelecido no item 
5.3 e não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4° do artigo 3° 
da Lei Complementar 123/2006. 
4.2 - Para a participação de empresas no certame e visando comunicação futura desta 
Prefeitura Municipal, a licitante interessada deverá enviar email para o endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelo fax (27) 3735-4005, solicitando o arquivo de 
proposta digitalizada.  
4.2.1 - Junto com a solicitação a empresa interessada deverá constar no email: 
* NOME DA EMPRESA - CNPJ 
* ENDEREÇO COMPLETO COM CEP - TELEFONE 
* REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE 
COM O NÚMERO DE CPF E IDENTIDADE. 
4.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que 
se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III da Lei Federal 
nº.8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, observada a extensão dos efeitos 
atribuídos pelo ente ou órgão sancionador, se diverso do Município de Afonso 
Cláudio/ES; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, 
ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
d.1) caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 
e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
4.4 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
 
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 - No dia, horário e local definidos no preâmbulo do edital, os representantes das 
empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar-se para 
Credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar desta licitação.  
5.1.1 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada. 
5.1.2 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do 
credenciamento para ambas.  

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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5.2 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
5.2.1 - No caso de procurador da proponente: 
5.2.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a 
responder pela proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito 
de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de 
abertura e julgamento da licitação, receber comunicações da Comissão Permanente de 
Licitação, com firma reconhecida em cartório (modelo do Anexo II). 
5.2.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
5.2.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.2.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.2.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
5.2.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 
5.2.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira 
em funcionamento no País. 
5.2.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.2.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa. 
5.2.2.2- Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.2.1.3.1, 5.2.1.3.2, 
5.2.1.3.3 e 5.2.1.3.4. 
5.3 - Em ambos os casos deverá apresentar: 
5.3.1 - Declaração que satisfaz todas as exigências habilitatórias (modelo Anexo III) e, 
5.3.2 -  Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da 
Sede da proponente, para comprovar a condição estabelecida no item 4.1. 
5.3.2.1 - A não apresentação dos documentos elencados nos itens 5.3.1 e 5.3.2 impede 
a participação no certame. 
5.4 - Caso a licitante não compareça, mas envie, fora dos envelopes, a Declaração dando 
ciência de que cumpre plenamente as exigências habilitatórias (Anexo III) e a Certidão 
Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, 
participará do certame com a proposta originalmente apresentada, renunciando a 
apresentação de novas propostas e a interposição de recursos.  
5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização expressa para este fim. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no 
item 5.2, impedirá a participação na fase de lances. 
5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas 
negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos 
externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os 
casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência 
em relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
5.9 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito 
pela Comissão de Licitação. 
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CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos no preâmbulo do Edital, os 
envelopes relativos a Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, devidamente 
lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além do nome do proponente e o 
número do CNPJ, as seguintes informações: 
 
6.1.1 - Envelope nº 01: Proposta Comercial 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Nº 051/2019 
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ) 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: Documentos de Habilitação 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Nº 051/2019 
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ) 
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
7.1 - O Envelope 01 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, 
impressa em uma via, conforme o modelo solicitado pelo licitante no item 4.1, datada, 
assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante legal da proponente. 
7.1.1 - Visando facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos, o proponente deverá também 
entregar a proposta em mídia digital, gravada e salva em CD-R ou pen drive, de acordo 
com o programa disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES (a mídia 
digital não poderá sob hipótese alguma ser confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro 
programa incompatível com o sistema disponibilizado, bem como também não poderá ser 
renomeada). 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total, em algarismos e por extenso,  
7.2.3 - Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
7.3 - No preço ofertado deverão estar inclusos todos os custos e despesas, diretos e 
indiretos, lucros, tributos, impostos, taxas, contribuições, emolumentos e encargos de 
qualquer natureza ou espécie, bem como, os custos com materiais e equipamentos 
utilizados na execução dos serviços ou outros necessários à perfeita exevução do objeto. 
7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser fornecido sem 
ônus adicionais. 
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta. 
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão verificados 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.6.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso. 
7.6.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto/serviço será corrigido, 
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
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7.6.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto/serviço. 
7.6.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se 
a soma. 
7.6.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser 
pago. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal. 
8.1.1.1 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de 
documento, desde que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o 
servidor público possa atestar a autenticidade. 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
8.1.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem 
seus documentos na ordem em que estão listados no Edital, devidamente numerados por 
páginas. 
 
8.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada às informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação 
destes documentos. 
 
8.3 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA: 
8.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  - CNPJ. 
8.3.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
8.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do 
Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado). 
8.3.4 - Prova de regularidade com Fazenda Municipal (da sede da licitante e a do Município 
de Afonso Cláudio/ES, quando a sede não for deste Município). 
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8.3.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
8.3.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
8.3.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
8.3.8 - Os licitantes, por trantar-se de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - 
EPP ou equiparadas, deverão apresentar, à época da habilitação, todos os documentos 
exigidos para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
apresentem alguma restrição. 
8.3.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
8.3.8.2 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período. 
8.3.8.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, 
respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Código Tributário Nacional, 
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão. 
8.3.8.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista. 
8.3.8.5 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão. 
8.3.8.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob 
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
 
8.4 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.4.1 - Prova de situação financeira, através de Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede proponente. 
8.4.2 - Prova de situação financeira, através da apresentação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido constituída 
a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço 
de Abertura devidamente registrado na forma de lei. 
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c) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado 
8.4.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 8.4.2 o Micro Empreendedor Individual 
(MEI). 
 
8.5 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
8.5.1 - Capacidade Técnica Operacional e Profissional: 
8.5.1.1 - Registro da licitante (pessoa jurídica) no CREA - Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia e/ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. 
8.5.1.1.1 - Caso a licitante vencedora seja sediada em local diverso do Estado do Espírito 
Santo, deverá, para fins de assinatura do contrato, apresentar o registro secundário no 
CREA/ES e/ou CAU/ES.  
8.5.1.2 - Comprovação de aptidão através de, no mínimo 01 (um) atestado de capacidade 
técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que tenha(m) executado serviços 
compatíveis em características e prazos com o objeto da presente licitação, observada a 
parcela de relevância, qual seja: Revisão e/ou atualização da Planta Genérica de Valores 
Georreferenciados com vulto mínimo de 10.000 unidades imobiliárias/territoriais 
8.5.1.2.1 - Será admitido o somatório de atestados para a comprovação do atendimento do 
quantitativo mínimo da parcela de maior relevância. Não serão admitidos atestados parciais 
de serviços não finalizados. 
8.5.1.3 - Declaração de que está apta a executar os serviços, que compõem o objeto do 
certame, devendo portanto, se comprometer a ter disponível no prazo indicado na Ordem de 
Serviço, todos os materiais/produtos necessários ao cumprimento do contrato ou 
instrumento equivalente. 
8.5.1.4 - Indicação do Responsável(eis) Técnico(s), para atuar na prestação dos serviços, 
objeto do certame. 
8.5.1.5 - Aceite do profissional quanto a indicação do licitante.  
8.5.1.5.1 - A substituição do profissional indicado, somente será admitida desde que seja por 
profissional de experiência equivalente ou superior, mediante solicitação formal devidamente 
aceita pela Administração Pública Municipal. 
8.5.1.6 - Comprovação de aptidão através de, no mínimo 01 (um) atestado de capacidade 
técnico profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no CREA ou CAU e acompanhado(s) do(s) respectivo(s) acervo(s) 
técnico(s), demonstrando que o(s) Profissional(is) Responsável(eis) Técnico(s) do Licitante 
tenha(m) sido contratado(s) para serviços afins e correlatos em engenharia, com 
características semelhantes ao objeto do presente certame, observadas as parcelas de 
relevância, quais sejam: Revisão e/ou atualização da Planta Genérica de Valores 
Georreferenciados com vulto mínimo de 10.000 unidades imobiliárias/territoriais. 
8.5.1.6.1 - Será admitido o somatório de atestados para a comprovação do atendimento do 
quantitativo mínimo da parcela de maior relevância. Não serão admitidos atestados parciais 
de serviços não finalizados. 
8.5.1.7 - A Comprovação do vínculo do profissional com a licitante será imprescindível para 
formalização contratual, e deverá ser realizada da seguinte forma: 
a) Apresentação da cópia da Carteira de Trabalho; ou 
b) Através do contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no 
caso de sócio; ou 
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c) Apresentação do contrato de trabalho para os profissionais autônomos no caso de 
contratado(s); ou 
d) Certidão do conselho que comprove o vínculo do responsável técnico junto ao licitante. 
 
8.6 - Apresentação das seguintes DECLARAÇÕES: 
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma 
do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo Anexo IV). 
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 
determinadas pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (mocelo Anexo V). 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO: 
9.1 - Declarada aberta a Sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, iniciando-se em seguida a fase de Credenciamento, conforme o Capítulo V 
deste edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação 
verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances 
durante a Sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de 
Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, 
análise de sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica 
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
9.4.1 - Cumprido o item 10.3 acima, as propostas serão classificadas pelo menor preço 
global, considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as 
previstas no art. 4º, inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações 
trazidas pela Lei Complementar 147/2014. 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à 
classificação das propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem 
dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer 
que sejam os preços oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses 
descritas nos dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS: 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores 
distintos e crescentes, decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
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9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar 
necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente 
desistente, às penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do Edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a 
Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor 
preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 
para menor preço. 
9.5.8 - Sendo aceitável a oferta de menor lance, será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias da Licitante classificada em primeiro lugar. 
9.5.9 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá ser 
usado com a permissão da Pregoeira. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a 
abertura do invólucro contendo os Documentos de Habilitação da licitante que apresentou o 
melhor lance verbal, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os Documentos de Habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 
02, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro 
documento, nem permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no 
Capítulo VIII do edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de 
validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 
inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
 
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO:  
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e 
posteriormente examinará o seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será 
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio 
e representantes credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da 
Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso 
não sejam retirados no prazo fixado pela Pregoeira. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1 - Declarado o vencedor do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas razões, 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as 
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contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso ao final 
da Sessão do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pela Pregoeira, à vencedora. 
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação via e-mail. 
 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste Órgão. 
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME: 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja 
constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por 
conveniência da P.M.A.C., sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPITULO XII - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  
13.1 - Homologada a licitação, o Adjudicatário será convocado para, no prazo de máximo 
de 05 (cinco) dias assinar o Contrato, condicionado à apresentação dos documentos 
elencados no item 8.5.1.7. 
13.2 - Quando o Adjudicatário se negar a assinar o contrato/executar o objeto deste edital, a 
Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e 
posterior abertura do seu envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste pregão. 
13.2.1 - A recusa injustificada do Adjudicatário importará nas penalidades legalmente 
estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
13.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos 
licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
13.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela PMAC, não serão 
considerados como inadimplemento contratual. 
 
CAPITULO XIV - DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
14.1 - O prazo de vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados da data de 
assinatura do instrumento contratual.  
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14.2 - A execução do serviços, objeto do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 04 
(quatro) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria 
Municipal de Finanças, obedecendo o seguinte cronograma: 
 
 

CRONOGRAMA/ETAPAS PERIODO 
(dias) 

ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos 
trabalhos e Análise do perfil imobiliário; 

1 a 30 

ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise 
preliminar e verificação dos dados; 

 

ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos 
modelos e Validação dos Resultados; 

31 a 60 

ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos 
e consolidação do Anteprojeto de Lei; 

 

ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que 
viabilize um aumento de no máximo em 20%, e não podendo 
ter decréscimo de valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), e a criação de métodos aplicáveis no valor do IPTU de 
forma progressiva nos anos posteriores; 

61 a 90 

ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na 
tramitação do Projeto de Lei e reunião com Vereadores e, 

 

ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos 
servidores do Setor de Cadastro Imobiliário. 

91 a 120 

 
14.2.1 - O prazo de execução do serviço, durante a vigência do contrato, nas hipóteses 
previstas no art. 57, § 1º, da Lei 8.666/1993, poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo. 
14.2.2 - Em se constatando a necessidade de prorrogação dos prazos de início de etapas 
de execução, de conclusão e de entregas ou de ordens de paralização, estas medidas 
deverão ser justificadas, autorizadas, analisadas previamente pela Procuradoria Municipal e 
e em tempo razoável antes do fim da vigência prevista no item 14.1. 
 
CAPITULO XV - DOS PREÇOS, DA REVISÃO, DO REAJUSTAMENTO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
15.1 - Os preços, a eventual revisão e os reajustes serão estabelecidos em conformidade 
com as Cláusulas Segunda e Décima Primeira da Minuta do Contrato - Anexo VI deste 
Edital.  
15.2 - Os pagamentos serão realizados em conformidade com a Cláusula Terceira da 
Minuta do Contrato - Anexo VI deste Edital. 
 
CAPITULO XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
16.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou 
adjudicatário que: 
16.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
16.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
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16.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
16.1.4 - Apresentar documento falso; 
16.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
16.1.6 - Não mantiver a proposta; 
16.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
16.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 
16.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 
90 a 97 da Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às 
condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP. 
16.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 
16.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
16.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento no Certificado de Registro Cadastral do Município de 
Afonso Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 
16.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
16.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da 
disciplina legal o disposto no termo de contrato ou no termo de referência quanto ao 
procedimento e outras condições.  
16.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no 
termo de contrato ou no Termo de Referência. 
 
CAPITULO XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas 
neste instrumento. 
17.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando 
necessário profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer 
vínculo com quaisquer licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor 
ligados ou não a Administração Municipal. 
17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão do contrato ou 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
17.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando o prazo 
para atendimento, destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, 
vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveriam constar 
originalmente dos envelopes. 
17.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
17.6 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei N° 10.520/02 e 
pela Lei N° 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas 
vigentes. 
17.7 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
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17.8 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.9 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a fim 
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
17.10 - Os envelopes contendo a documentação das empresas que não sagraram 
vencedoras do certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a 
efetivação da contratação. Após o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  Findo este prazo os mesmos serão destruídos. 
17.11 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, 
lances e habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer consultas, 
pleitos ou reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e 
devidamente protocoladas ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos 
entendimentos verbais entre as partes;  
17.12 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de 
documento, desde que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o 
servidor público possa atestar a autenticidade 
17.13 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
17.14 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, 
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da 
isonomia. 
17.15 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
17.15.1 - Anexo I - Termo de Referência. 
17.15.2 - Anexo I-A - Descrição do Serviço/Quantidade/Valor estimado. 
17.15.3 - Anexo II - Modelo de Credenciamento. 
17.15.4 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias. 
17.15.5 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente a fato superveniente. 
17.15.6 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição 
Federal. 
17.15.7 - Anexo VI - Minuta de Contrato. 
 
17.16 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
 
Afonso Cláudio/ES, em 01 de outubro de 2019. 
 
 
 

 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV 
  
 
1 - DO OBJETIVO:  
1.1 Refere-se à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
atualização da planta genérica de valores (PGV), no perímetro urbano e das áreas de 
expansão urbana da sede e dos distritos do Município de Afonso Cláudio/ES, para 
aproximadamente 10.000 imóveis, a ser utilizada como base de cálculo do IPTU e do ITBI. 
Esta PGV deverá abranger a área relativa a todos os imóveis situados na zona urbana do 
Município de Afonso Cláudio/ES, bem como demais imóveis, que por força da legislação 
municipal, estejam sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.  
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
A Administração Pública tem como finalidade o interesse público, o interesse da coletividade, 
bem como deve buscar maximizar os resultados de suas ações, utilizando-se dos meios 
necessários para atingir seus objetivos, respeitando, com isso, o princípio da 
proporcionalidade e razoabilidade. 
 

        A Planta Genérica de Valores é o instrumento da administração pública, baseado em Leis e 
Decretos, que contém os valores unitários do metro quadrado (m2) de terrenos e edificações, 
a fim de determinar o valor venal dos imóveis para posteriormente calcular o valor do IPTU e 
do ITBI. 

 
Tem ainda por objetivo, promover a justiça fiscal na cobrança dos impostos e contribuir para 
dar sustentabilidade às contas públicas. 
 
Cabe-se registrar que a atualização da Planta Genérica de Valores nos perímetros urbanos 
da Sede e Distritos do Município de Afonso Claudio - ES, foi um dos itens apontados em 
fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, advertindo que a 
administração deve proceder a imediata atualização de sua planta de valores, sob pena de 
responsabilização do executivo, pois a manutenção da base de cálculo do tributo em valores 
comprovadamente defasados, tende a caracterizar potencial renúncia de receita, prática 
reprovável e combatida pelo legislador, nos termos definidos pelo artigo 70 da Constituição 
Federal, e no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Visando o melhor planejamento 
tributário, em curso sobre as diretrizes para o cadastro territorial multifinalitário promovido 
pelo Ministério das Cidades, constatamos que se recomenda como desempenho aceitável o 
nível de avaliação com o percentual mínimo de 75% do valor de mercado. 
 
Considerando, que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo/TCEES, através do 
Processo de Fiscalização Nnº 06082/2016-2, considerou a ausência de revisão da PGV, 
cadastro imobiliário não fidedigno, inconsistências e insuficiência na fiscalização e cobrança 
nas receitas próprias. 
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Considerando, a necessidade da revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), para uma 
melhor justiça fiscal na arrecadação de tributos, devido à defasagem da legislação atual por 
parte do Município. 
 
Considerando, que a atualização da Planta Genérica de Valores - PGV viabilizará o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Secretaria de Finanças, no que concerne à 
celeridade e correção das avaliações de imóveis objeto da incidência deste tributo. 
 
Considerando, que as legislações municipais que versam sobre o assunto não 
contemplaram a PGV. 
 
Considerando, que as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e as recomendações 
do Tribunal de Contas da necessidade de uma avaliação que melhor se aproxime aos 
valores da realidade imobiliária do Município. 
 
Considerando, em que pese os esforços da municipalidade na tentativa de afastar as 
deficiências apontadas pela fiscalização municipal utilizando-se de informações junto ao 
Setor Tributário, ainda existir muitas inconsistências. 
 
Considerando, que o município não dispõe de recursos humanos suficientes para realizar 
os trabalhos. 
 
Considerando, que a Elaboração/Revisão de sua Planta Genérica de Valores – PGV, tem a 
finalidade de atender à política de arrecadação tributária e propiciar informações que 
poderão ser utilizadas para o planejamento das ações da Administração Municipal na 
ocupação e controle do uso do solo urbano, etc. 
 
Considerando, que a revisão tem por objetivo definir a nova base de arrecadação tributária, 
e revisar as alíquotas existentes. 
 
Diante das considerações, apontou-se pela necessidade de REVISÃO imediata da Planta 
Genéricas de Valores - PGV dos imóveis situados dentro dos perímetros urbanos da Sede e 
Distritos do Município de Afonso Claudio - ES, sob pena de responsabilização do Executivo, 
pois a manutenção da base de cálculo do tributo em valores comprovadamente defasados 
tende a caracterizar potencial renúncia de receita. Prática esta reprovável e combatida pelos 
órgãos de fiscalização nos termos definidos no artigo 70 da Constituição Federal e no artigo 
14 da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, a ser realizada por empresa especializada, 
pois é perceptível que a qualidade das avaliações genéricas depende diretamente de alguns 
fatores, dentre eles, uso de metodologia avaliatória eficiente, existência de corpo técnico 
capacitado e recursos tecnológicos adequados à metodologia a ser empregada e controle 
sobre a qualidade das avaliações.  
 
3 - DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
3.1 - O objeto da licitação, “prestação de serviços técnicos de atualização da Planta 
Genérica de Valores - PGV e demais atividades necessárias a sua execução”, é um serviço 
que embora possua um certo nível de complexidade, possui várias similaridades com 
serviços de mercado, e alguns deles atendem às especificações técnicas mínimas descritas 
neste Termo de Referência, razão pela qual podemos considerar o mesmo bem comum, 
condição necessária para a realização do certame licitatório, conforme disposições contidas 
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no art. 1º e parágrafo único da Lei 8.666/93. Neste contexto, segundo a Nota Técnica nº 
02/2008 - SEFTI/TCU e Acórdão nº 1.114/2006 - Plenário: “Em geral, nem a complexidade 
dos bens ou serviços de tecnologia da informação nem o fato de eles serem críticos para a 
consecução das atividades dos entes da Administração, descaracterizam a padronização 
com que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Pelo exposto, sugerimos 
que para a contratação pretendida adote-se a modalidade licitatória - Pregão Presencial.  
 
4 - DOS SERVIÇOS: 
4.1 - Os serviços contemplam atividades de Engenharia de Avaliações e Pesquisa de 
Valores Imobiliários de Terrenos e de Construção compreendendo a elaboração da Planta 
Genérica de Valores - PGV georreferenciada, para um universo estimado de 10.000 (dez 
mil) unidades imobiliárias, em conformidade com as seguintes especificações: 
 

Base de Dados: Será utilizada a base de dados existentes no cadastro 
imobiliário do município, que possibilitará a identificação dos contribuintes do 
IPTU e ITBI, permitindo assim sua atualização e melhor avaliação dos 
imóveis, conferindo uma maior justiça fiscal, implementando a arrecadação 
tributária com maior eficiência e aumentando as receitas próprias, que se 
reverterão em obras e/ou serviços de interesse público, ou seja, do próprio 
contribuinte. 
 
Base Cartográfica: Serão utilizadas as bases cartográficas, desenhos, 
mapas existentes no município, visando montar os mosaicos para 
identificação dos valores venais dos imóveis.  
 
Instrumentos: A atualização da Planta Genérica de Valores em que o 
resultado final da avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no 
mercado, permitindo o fortalecimento da arrecadação local dos tributos 
imobiliários e a promoção da justiça fiscal e social, com o tratamento 
isonômico dos contribuintes, de acordo com a Constituição Federal de 1988; 
Lei 5.172/1966: Código Tributário Nacional (CTN); Lei 10.257/2001: Estatuto 
da Cidade; Portaria 511/2009 do Ministério das Cidades; e Leis, Decretos e 
Instruções Normativas Municipais pertinentes. 
 
Serviços e Especificações: Os serviços contemplam atividades de: 
Avaliações e Pesquisa de Valores Imobiliários de Terrenos e de Construção 
compreendendo a revisão da Planta Genérica de Valores - PGV.  

 
5 - DA METOLOGIA E ETAPAS: 
5.1 - Trabalhos e Estudos Preliminares: A contratada deverá providenciar o Plano 
Detalhado de Trabalho e a mobilização dos recursos necessários para execução das 
atividades subsequentes, contendo minimamente: 

5.1.1 - Cronograma detalhado das atividades; 
5.1.2 - Descrição da metodologia de trabalho; 
5.1.3 - Plano de execução dos serviços; 
5.1.4 - Este plano deverá ser aprovado pelos técnicos da Prefeitura de Afonso 
Claudio/ES. 
5.1.5 - O prazo para apresentação deste Plano Detalhado de Trabalho é de 
até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 
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5.2 - Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização dos Cadastros: 
5.2.1 - A contratada deverá realizar levantamento do acervo de informações 
existentes nas Secretarias Municipais da Finanças e do Planejamento, tanto 
digital como analógico, necessários para a organização dos diversos 
cadastros de seus cadastros auxiliares; 
5.2.2 - O diagnóstico definirá quais informações são relevantes para o 
Atualização da PGV - Planta Genérica de Valores e que tratamentos deverão 
ser dados aos documentos e dados existentes para a constituição e 
integração do Cadastro Imobiliário Georreferenciado; 
5.2.3 - Dentro deste universo de informações a contratada deverá, 
obrigatoriamente, possuir capacidade técnica para sistematizar grupos de 
dados Analógico e Digitais, a saber: 

 Informações Analógicas: Mapas; Plantas, Leis e Normas sobre uso e 
ocupação do solo e suas diretrizes; 

 Informações Digitais: Planta de Referência Cadastral 
Georreferenciada e arquivo em TXT - Cadastro Imobiliário Municipal; 

5.2.4 - A contratada deverá, obrigatoriamente, possuir capacidade técnica 
para sistematizar, de forma integrada os seguintes cadastros: 

 Cadastro Imobiliário; 

 Cadastro de Logradouros; 

 Cadastro de Loteamentos; 

 Cadastro de Bairros; 

 Cadastro de Faces de Quadra; 

 Cadastro Técnico Municipal - CTMGeo deverá ser organizado 
contemplando a localização de seus registros pela menor parcela 
espacial, que é a parcela de LOTES; 

 
5.3 - Atualização Base Cartográfica  Georreferenciada: 

5.3.1 - A atualização da base de dados georreferenciados que constitui o 
Mapa Digital deverá utilizar os produtos cartográficos existentes tais como: a 
Planta de Referência Cadastral Georreferenciada que  será fornecida pelo 
Município. 
5.3.2 - O fornecimento do Mapa Digital georreferenciado deverá contemplar 
toda a área urbana Municipal e possuir os layers: 

 Corpos d’água; 

 Contorno das Quadras; 

 Divisas dos Lotes; 

 Faces de quadra; 

 Projeção das Edificações; 

 Áreas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatória, Canteiro 
Central, Alças Viárias. 

 
a) A metodologia de trabalho deverá incluir um modelo de avaliação 
baseada em fatores previstos nas Lei Municipais vigentes, caso houver, bem 
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e nas 
recomendações publicadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 
de Engenharia - IBAPE. A Empresa deverá realizar o trabalho de acordo com 
as necessidades e orientações do Setor de Tributação, Cadastro Imobiliário e 
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Fiscalização, promovendo reuniões quinzenais para apresentação e avaliação 
dos produtos em construção, e buscando conhecer o cadastro fiscal 
imobiliário vigente, visando certificar a necessidade de utilização de outros 
elementos informativos que a administração disponha. 
 
É condição fundamental para aplicação deste método a existência de um 
conjunto de dados que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do 
Mercado Imobiliário.  
Para cumprimento desta condição, a empresa deverá obter esse conjunto de 
dados contando com total cooperação da Administração Municipal e, através 
de solicitações oficiais do Município, obter as informações necessárias com 
entidades, pessoas físicas ou jurídicas da sociedade que possuam tais 
informações. 

 
Método Avaliatório exigido para este trabalho é o Método Comparativo de 
Dados de Mercado - NB- 14653-2, ou seja, aquele que define o valor através 
da comparação de dados de mercado assemelhados quanto às 
características do imóvel. É condição fundamental para aplicação deste 
método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado, 
estatisticamente, como amostra do Mercado Imobiliário. 
 
Nível de Rigor de Precisão: Será adotado o nível de rigor referido à 
“Avaliação Normal” - NB- 14653-2, que admite o tratamento definido como 
homogeneização nos casos de avaliações coletivas ou avaliações em massa, 
como é o caso da avaliação de imóveis urbanos para fins tributários. 
 
Neste caso, os valores pesquisados deverão ser tratados e homogeneizados 
observando os seguintes fatores: 
 

 Elasticidade de oferta: Os elementos coletados a partir de anúncios, 
ofertas e outras fontes de informações podem não refletir com 
absoluta exatidão o valor de mercado, pois admitem uma elasticidade 
de negociação.  

 Fator Situação: é a posição do terreno dentro da quadra, ou poderá 
ser considerado o fator de múltiplas frentes. 

 Fator Topografia: é a regularidade topográfica do terreno, onde 
poderá ser aclive, declive ou irregular, sofrendo depreciação. 

 Fator Pedologia: que determina a situação da superfície do solo, por 
estarem sujeitas a inundações periódicas ou permanentes. 

 Fator Equipamentos Urbanos: presença ou ausência de 
equipamentos urbanos nos trechos dos logradouros. 

 
Pesquisa de Valores Imobiliários: Deverá ser organizada uma pesquisa de 
valores imobiliários junto às diversas fontes de informações, com a finalidade 
de se obter por meio de tratamento estatístico, valores unitários básicos de 
metro quadrado de terreno por face de quadra ou trechos de logradouros. A 
amostra deverá ser representativa dentro do universo de imóveis por zona 
fiscal e em quantidade suficiente a afastar injustiças fiscais. 
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A pesquisa deverá considerar, preferencialmente, os elementos de uma 
mesma região geoeconômica, de um mesmo zoneamento e de um mesmo 
setor fiscal, evitando-se coletar dados com mais de doze meses anteriores à 
data da avaliação. Essa definição se dará após avaliação dos dados de 
divisão de zoneamento disponibilizado pela prefeitura, a fim de subsidiar os 
trabalhos. 
A amostra deverá ser representativa dentro do universo de imóveis que 
constitui uma região geoeconômica, admitindo-se uma quantidade de 
amostras variando em torno de 2% a 3% deste universo. Considerando o 
número estimado de imóveis territoriais urbanos é de 10.000 (dez mil) 
unidades, essas amostras devem ficar entre 200 a 300 pesquisas. 
 
Simulação da Carga Tributária: A contratada deverá desenvolver e 
apresentar um aplicativo que permita o cadastramento de dados dos imóveis 
objetos da Pesquisa de Valores Imobiliários, demonstrando os índices de 
majoração dos valores do metro quadrado propostos em tempo real em cada 
Logradouro/Bairro objeto da referida pesquisa. 
 
Estudo de Política Tributária: A Empresa deverá propor diante das 
informações do cadastro fiscal imobiliário vigente um estudo com vistas a 
estabelecer uma Política Tributária para o Município, estudo este, que poderá 
ensejar alterações no Código Tributário do Município. 

 
b) As etapas para a atualização da Planta Genérica de Valores – PGV: será 
desenvolvido conforme as 4 (quatro) etapas relacionadas e descritas a seguir, 
prevendo em cada uma delas, como resultado, produtos específicos 
referentes à estruturação do Anteprojeto de Lei da PGV. 

 
ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos trabalhos e Analise 
do perfil imobiliário; 
 
ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise preliminar e 
verificação dos dados; 
 
ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos modelos e Validação 
dos Resultados; 
 
ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos e consolidação 
do Anteprojeto de Lei; 
 
ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que viabilize um 
aumento de no máximo 20% no imposto, não podendo ter decréscimo de 
valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e a criação de métodos 
aplicáveis no valor do IPTU de forma progressiva nos anos posteriores; 
 
ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na tramitação do 
Projeto de Lei e reunião com Vereadores; 
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ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos servidores do Setor de Cadastro 
Imobiliário. 

 
6 - DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES: 

 Planta Genérica de Valores - PGV, impressa e em meio digital; 

 Formulários de pesquisa de valores imobiliários preenchidos, impresso e em meio 
digital; 

 Planilha de Cálculo dos Valores Homogeneizados de acordo com as Zonas 
Homogêneas;  

 Mapa de Valores Unitários Básicos por Face de Quadras - Zonas de Valorização 
(ZONA FISCAL) e Logradouros, impresso e em meio digital; 

 Tabela de Valores de Construção por Tipo/Categoria, impresso e em meio digital; 

 Relatórios técnicos consubstanciando os critérios e normas técnicas adotadas; 

 Mapas temáticos com indicadores das zonas fiscais, impresso e em meio digital; 

 Minuta de Projeto de Lei, impresso e em meio digital, da Nova Planta Genérica de 
Valores - PGV, contemplando o Modelo de Avaliação Imobiliária para apuração do 
calculo do valor venal para terrenos e edificações, com as respectivas tabelas de 
fatores, índices de pontos por características de construção por tipo, valor do metro 
quadrado de terrenos e edificação por tipo; 

 Minutas de Projeto de Lei alterando o Código Tributário no que for necessário à 
implantação e implementação da PGV, impressa e em meio digital e, 

 O arquivo em SHP (Shapefile) deverá conter as feições das Zonas de Valores - ZV, 
bem como os eixos de logradouros com os valores unitários de terreno por trecho. 

 
7 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
7.1 - O prazo de vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados da data de assinatura 
do instrumento contratual.  
7.2 - A execução do serviços, objeto do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 04 
(quatro) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria 
Municipal de Finanças, obedecendo o seguinte cronograma: 
 
 

CRONOGRAMA/ETAPAS PERIODO 
(dias) 

ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos 
trabalhos e Análise do perfil imobiliário; 

1 a 30 

ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise 
preliminar e verificação dos dados; 

 

ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos 
modelos e Validação dos Resultados; 

31 a 60 

ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos 
e consolidação do Anteprojeto de Lei; 

 

ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que 
viabilize um aumento de no máximo em 20%, e não podendo 
ter decréscimo de valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), e a criação de métodos aplicáveis no valor do IPTU de 
forma progressiva nos anos posteriores; 

61 a 90 
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ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na 
tramitação do Projeto de Lei e reunião com Vereadores e, 

 

ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos 
servidores do Setor de Cadastro Imobiliário. 

91 a 120 

 
7.2.1 - O prazo de execução do serviço, durante a vigência do contrato, nas hipóteses 
previstas no art. 57, § 1º, da Lei 8.666/1993, poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo. 
7.2.2 - Em se constatando a necessidade de prorrogação dos prazos de início de etapas de 
execução, de conclusão e de entregas ou de ordens de paralização, estas medidas deverão 
ser justificadas, autorizadas, analisadas previamente pela Procuradoria Municipal e e em 
tempo razoável antes do fim da vigência, prevista no item 7.1. 
 
8 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
8.1 - O valor total do contrato será pago em 04 (quatro) parcelas, obedecido o cronograma 
abaixo:  
 

ETAPAS  PERCENTUAL 
(%) 

PERIODO 
(dias) 

ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos 
trabalhos e Analise do perfil imobiliário; 

25% 1 a 30 

ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise 
preliminar e verificação dos dados; 

  

ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos 
modelos e Validação dos Resultados; 

25% 31 a 60 

ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos 
e consolidação do Anteprojeto de Lei; 

  

ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que 
viabilize um aumento de no máximo em 20%, e não podendo 
ter decréscimo de valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), e a criação de métodos aplicáveis no valor do IPTU de 
forma progressiva nos anos posteriores; 

25% 61 a 90 

ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na 
tramitação do Projeto de Lei e reunião com Vereadores e, 

  

ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos 
servidores do Setor de Cadastro Imobiliário. 

25% 91 a 120 

 
8.2 - Caberá a Contratada no 1º dia útil após a conclusão da etapa comunicar por escrito a 
Contratante tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do contrato. 
8.3 - Após recebimento definitivo do objeto, na Contrato, a Contratada deverá apresentar a 
fatura, em no máximo 02 (dois) dias úteis. 
8.4 - A fatura será paga até o 5º (quinto) dia útil após a sua apresentação. 
8.4.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 
termos: 

𝑉𝑀 = 𝑉𝐹𝑋
12 

100
𝑋
𝑁𝐷

360
 

Onde: 
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VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 
8.5 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, 
a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos 
serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura. 
8.6 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente o, estabelecido na Lei 
4.320/1964, e demais legislações pertinentes à matéria. 
8.7 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção 
a ser paga pela Contratante. 
8.8 - A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhe 
forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento do Contrato. 
 
9 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.1 - Capacidade Técnica Operacional: 
9.1.1 - Registro da licitante (pessoa jurídica) no CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia e/ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. 
9.1.1.1 - Caso a licitante vencedora seja sediada em local diverso do Estado do Espírito 
Santo, deverá, para fins de assinatura do contrato, apresentar o registro secundário no 
CREA/ES e/ou CAU/ES.  
9.1.2 - Comprovação de aptidão através de, no mínimo 01 (um) atestado de capacidade 
técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que tenha(m) executado serviços 
compatíveis em características e prazos com o objeto da presente licitação, observada a 
parcela de relevância, qual seja: Revisão e/ou atualização da Planta Genérica de Valores 
Georreferenciados com vulto mínimo de 10.000 unidades imobiliárias/territoriais 
9.1.2.1 - Será admitido o somatório de atestados para a comprovação do atendimento do 
quantitativo mínimo da parcela de maior relevância. Não serão admitidos atestados parciais 
de serviços não finalizados. 
9.1.3 - Declaração de que está apta a executar os serviços, que compõem o objeto do 
certame, devendo portanto, se comprometer a ter disponível no prazo indicado na Ordem de 
Serviço, todos os materiais/produtos necessários ao cumprimento do contrato ou 
instrumento equivalente. 
9.1.4 - Indicação do Responsável(eis) Técnico(s), para atuar na prestação dos serviços, 
objeto do certame. 
9.1.5 - Aceite do profissional quanto a indicação do licitante.  
9.1.5.1 - A substituição do profissional indicado, somente será admitida desde que seja por 
profissional de experiência equivalente ou superior, mediante solicitação formal devidamente 
aceita pela Administração Pública Municipal. 
9.1.6 - Comprovação de aptidão através de, no mínimo 01 (um) atestado de capacidade 
técnico profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no CREA ou CAU e acompanhado(s) do(s) respectivo(s) acervo(s) 
técnico(s), demonstrando que o(s) PROFISSIONAL(IS) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 
DA LICITANTE tenha(m) sido contratado(s) para serviços afins e correlatos em engenharia, 
com características semelhantes ao objeto do presente certame, observadas as parcelas de 
relevância, quais sejam: Revisão e/ou atualização da Planta Genérica de Valores 
Georreferenciados com vulto mínimo de 10.000 unidades imobiliárias/territoriais. 
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9.1.6.1 - Será admitido o somatório de atestados para a comprovação do atendimento do 
quantitativo mínimo da parcela de maior relevância. Não serão admitidos atestados parciais 
de serviços não finalizados. 
9.1.7 - A Comprovação do vínculo do profissional com a licitante será imprescindível para 
formalização contratual, e deverá ser realizada da seguinte forma: 
a) Apresentação da cópia da Carteira de Trabalho; ou 
b) Através do contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no 
caso de sócio; ou 
c) Apresentação do contrato de trabalho para os profissionais autônomos no caso de 
contratado(s); ou 
d) Certidão do conselho que comprove o vínculo do responsável técnico junto à licitante. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  
10.1 - Da Contratada: 
10.1.1 - O modelo de PGV a ser criado deverá ser customizado com base no modelo 
matemático 
de avaliação do Município de Afonso Cláudio/ES, como também com o sistema de 
governança usado pela P. M. Afonso Cláudio/ES à época. 
10.1.2 - A empresa Contratada deverá preparar, sob a forma de minuta, o Projeto de Lei, 
baixando a nova Planta Genérica de Valores de terrenos e de construção, bem como prestar 
assessoria e suporte técnico à Comissão de Valores do Município de Afonso Cláudio, 
durante a fase de elaboração da PGV pela Câmara de Vereadores.  
10.1.3 - A Contratada deverá desenvolver e apresentar um aplicativo que permita o 
cadastramento de dados dos imóveis objeto da Pesquisa de Valores imobiliários, 
demonstrando os índices de majoração dos valores do metro quadrado propostos em tempo 
real em cada logradouro/Bairro objeto da referida pesquisa. Cópia desta pesquisa deverá 
ser disponibilizada para a Prefeitura com cessão permanente dos direitos de uso, para fins 
de validação e operacionalização da atualização na prática do Cadastro Imobiliário 
Municipal 
10.1.4 - Fornecer o objeto deste em acordo com o indicado na ordem de serviços, em 
número de profissionais capacitados suficientes para a execução dos serviços, bem como 
fornecer ao município condições técnicas com equipamentos e materiais necessários para 
plena execução do contrato, isentando o Município de Afonso Cláudio/ES de qualquer 
responsabilidade quanto aos profissionais, equipamentos e materiais. 
10.1.4.1 - Os serviços prestados deverão ser desempenhados com qualidade no prazo e 
local indicados pela administração. 
10.1.5 - A Contratada deverá prontamente atender a quaisquer exigências da administração, 
inerentes ao objeto do presente TR - Termo de Referência, bem como a todos os anexos 
constantes do Edital. O presente TR, seus anexos e o Edital, são integrantes entre si, de 
forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um documento e se omita em 
outro, será considerado especificado e válido, para todos os efeitos. 
10.1.6 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados 
ou prepostos durante a execução dos serviços objeto licitado. 
10.1.7 - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente. 
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10.1.8 - Substituir, no todo ou em parte, os profissionais, materiais/equipamentos, conteúdo 
didático, entre outra parte desta licitação, que for entregue/apresentado em desacordo com 
contrato e/ou fora das especificações, devendo fazê-lo no prazo determinado pela 
Secretaria Requisitante, sem ônus para o Município de Afonso Cláudio/ES. 
10.1.9 - Fica a Contratada obrigada a fornecer qualquer material e/ou equipamento 
imprescindíveis para a perfeita execução do contrato. 
10.1.10 - Comunicar a Secretaria de Finanças no prazo mínimo de 02 (dois) dias que 
antecede a data da entrega ou prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento dos prazos previstos, com as devidas justificativas. 
10.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem necessários no fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei 
n.º8.666/93. 
10.1.12 - Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços e entrega dos itens do 
objeto do 
Contrato, inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor. 
10.1.13 - Responsabilizar-se com as despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas, 
inclusive transporte das mercadorias, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e 
outros custos relacionados ao fornecimento dos itens. 
10.1.14 - Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao 
Contratante 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo 
esta responsabilidade à fiscalização. 
10.1.15 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.1.16 - Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do 
recebimento da fatura. 
10.1.17 - Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da 
legislação trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, 
fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, 
a todos os competentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo 
estejam envolvidos com os serviços. 
10.1.18 - A eventual aceitação do objeto por parte da Contratante não eximirá a Contratada 
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham 
a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou 
modificação correrão por conta da Contratada. 
10.1.19 - A Contratada deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do 
serviço, de 
tudo dando ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
10.1.20 - A Contratada responderá por quaisquer acidentes de trabalho no fornecimento, por 
uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos na via pública junto aos serviços. 
10.1.21 - A Contratada deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, 
compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao 
Contratante, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do 
Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao 
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servidor designado para acompanhamento e fiscalização ou ao Secretário Municipal de 
Finanças.  
10.1.22 - A contratada deverá estar à disposição do Município para a promoção, mobilização 
e realização da audiência pública. 
10.1.23 - A contratada providenciará a divulgação dos trabalhos no Município, que ocorrerá 
com pelo menos uma semana de antecedência ao início das atividades. Tal divulgação será 
feita pelos seguintes meios: anúncio de som e rádio local; 
 
10.2 - Da Contratante: 
10.2.1 - Criar a Comissão de Valores Imobiliários que acompanhará, após contratação da 
empresa, 
toda a execução das etapas até o final da PGV, apresentando parecer conclusivo.  
10.2.2 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário. 
10.2.3 -Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos. 
10.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor 
especialmente designado. 
10.2.5 - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
11 - DO FISCAL DO CONTRATO: 
11.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor formalmente 
designado, Sr.  Edmon Luiz Serra Reboli, da Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto 
com a Comissão de Valores Imobiliários, os quais serão responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-lhes atestar a 
realização do serviço, observando as disposições contratadas, sem o que não será 
permitido qualquer pagamento.  
11.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao servidor ou órgão fiscalizador o 
direito de verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
11.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
11.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial 
quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições 
avençadas. 
11.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
11.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em 
nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
12 - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
12.1 - A contratada não poderá subcontratar todo e/ou parte do objeto contratado. 
 
13 -  RETIFICAÇÃO OU REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS:  
13.1 - Retificar ou refazer, por sua própria conta, sem qualquer ônus para o Contratante, 
eventuais serviços executados em discordância com as exigências do Contrato a ser 
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firmado ou que apresentem, a qualquer tempo, erros, vícios, imperfeições, falhas, ou 
quaisquer outros danos e/ou defeitos decorrentes de irregularidades havidas durante a 
execução dos trabalhos ora contratados, independentemente da fiscalização exercida pela 
Contratante.  
 
14 - DA CONFIDENCIALIDADE:  
14.1 - O Contratado obriga-se a manter e fazer com que os seus empregados, envolvidos na 
execução dos Serviços mantenham o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais e 
inovações de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou que venham lhe ser confiados 
em razão do contrato, sendo os mesmos de interesse do Contratante, não podendo o 
Contratado, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar 
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, sem o prévio 
consentimento/autorização do Contratante.  
 
Equipe responsável pela elaboração deste Termo Referência: Edmon Luiz Serra Reboli 
- Diretor de Tributos Municipais e José Victor Mascarello Pagotto - Secretário Municipal de 
Finanças 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 

CREDENCIAMENTO 
 

(modelo) 
 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
 
 
 
 
 
A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº 
____________, vem pela presente, informar a Vossa Senhoria que o(a) Sr.(a) 
____________, portador do CPF nº ____________ e RG nº ____________ é a pessoa 
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada, durante a 
realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório 
Obs. 02: Deverá ser apresentado no Credenciamento 
. 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

(modelo) 
 
 
 
 
A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº 
____________, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei 
n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no 
certame epigrafado, em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(modelo) 
 
 
 
A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº 
____________, DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato superveniente 
impeditivo à sua participação no Processo Licitatório.  
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

 
 
 
 
 
A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ____________, portador (a) do CPF nº ____________ e RG nº 
____________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----). 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE AFONSO 
CLÁUDIO/ES e a Empresa _________________. 

 
 
PREÂMBULO: 
o MUNICÍPIO DE AFONSOCLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, 
Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edélio 
Francisco Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 364.080.007/97 e 
RG nº 162.355-ES, residente e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 176, 2º andar, 
Centro, Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a 
empresa __________________, com sede à ____________(endereço 
completo)___________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, neste ato representado 
pelo __________ (condição jurídica do representante), Sr. __________ (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão)___________, denominada CONTRATADA, ajustam o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de acordo com o Edital de Pregão 
Presencial Nº 051/2019, nos autos do Processo Nº 010571/2019, parte integrante deste 
instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada 
pela Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela 
estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de atualização da 
planta genérica de valores (PGV), no perímetro urbano e das áreas de expansão 
urbana da sede e dos distritos do Município de Afonso Cláudio/ES, para 
aproximadamente 10.000 imóveis, a ser utilizada como base de cálculo do IPTU e do 
ITBI. A PGV deverá abranger a área relativa a todos os imóveis situados na zona 
urbana do Município de Afonso Cláudio/ES, bem como demais imóveis, que por força 
da legislação municipal, estejam sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, conforme cláusulas contratuais e especificações, prazos e quantidades 
descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante 
deste instrumento, independente de transcrição. 
 
1.2 - Dos Serviços: 
1.2.1 - Os serviços contemplam atividades de Engenharia de Avaliações e Pesquisa de 
Valores Imobiliários de Terrenos e de Construção, compreendendo a elaboração da Planta 
Genérica de Valores - PGV georreferenciada, para um universo estimado de 10.000 (dez 
mil) unidades imobiliárias, em conformidade com as seguintes especificações: 
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Base de Dados: Será utilizada a base de dados existentes no cadastro imobiliário do 
município, que possibilitará a identificação dos contribuintes do IPTU e ITBI, permitindo 
assim sua atualização e melhor avaliação dos imóveis, conferindo uma maior justiça fiscal, 
implementando a arrecadação tributária com maior eficiência e aumentando as receitas 
próprias, que se reverterão em obras e/ou serviços de interesse público, ou seja, do próprio 
contribuinte. 
 
Base Cartográfica: Serão utilizadas as bases cartográficas, desenhos, mapas existentes no 
município, visando montar os mosaicos para identificação dos valores venais dos imóveis.  
 
Instrumentos: A atualização da Planta Genérica de Valores em que o resultado final da 
avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o 
fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal e 
social, com o tratamento isonômico dos contribuintes, de acordo com a Constituição Federal 
de 1988; Lei 5.172/1966: Código Tributário Nacional (CTN); Lei 10.257/2001: Estatuto da 
Cidade; Portaria 511/2009 do Ministério das Cidades; e Leis, Decretos e Instruções 
Normativas Municipais pertinentes. 
 
Serviços e Especificações: Os serviços contemplam atividades de: Avaliações e Pesquisa 
de Valores Imobiliários de Terrenos e de Construção compreendendo a revisão da Planta 
Genérica de Valores - PGV.  
 
1.3 - Da Metologia e Etapas: 
1.3.1 - Trabalhos e Estudos Preliminares: A Contratada deverá providenciar o Plano 
Detalhado de Trabalho e a mobilização dos recursos necessários para execução das 
atividades subsequentes, contendo minimamente: 
1.3.1.1 - Cronograma detalhado das atividades; 
1.3.1.2 - Descrição da metodologia de trabalho; 
1.3.1.3 - Plano de execução dos serviços; 
1.3.1.4 - Este plano deverá ser aprovado pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Afonso 
Claudio/ES. 
1.3.1.5 - O prazo para apresentação deste Plano Detalhado de Trabalho é de até 10 (dez) 
dias úteis após a assinatura do contrato. 
 
1.3.2 - Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização dos Cadastros: 
1.3.2.1 - A Contratada deverá realizar levantamento do acervo de informações existentes 
nas Secretarias Municipais da Finanças e de Planejamento, tanto digital como analógico, 
necessários para a organização dos diversos cadastros de seus cadastros auxiliares; 
1.3.2.2 - O diagnóstico definirá quais informações são relevantes para a atualização da PGV 
- Planta Genérica de Valores e que tratamentos deverão ser dados aos documentos e dados 
existentes para a constituição e integração do Cadastro Imobiliário Georreferenciado; 
1.3.2.3 - Dentro deste universo de informações a Contratada deverá, obrigatoriamente, 
sistematizar grupos de dados Analógico e Digitais, a saber: 

- Informações Analógicas: Mapas, Plantas, Leis e Normas sobre uso e 
ocupação do solo e suas diretrizes. 
- Informações Digitais: Planta de Referência Cadastral Georreferenciada e 
arquivo em TXT - Cadastro Imobiliário Municipal. 

1.3.2.4 - A Contratada deverá, obrigatoriamente, sistematizar, de forma integrada os 
seguintes cadastros: 
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- Cadastro Imobiliário, 
- Cadastro de Logradouros, 
- Cadastro de Loteamentos, 
- Cadastro de Bairros, 
- Cadastro de Faces de Quadra, e 
- Cadastro Técnico Municipal - CTMGeo deverá ser organizado contemplando 
a localização de seus registros pela menor parcela espacial, que é a parcela 
de Lotes. 

 
1.3.3 - Atualização Base Cartográfica  Georreferenciada: 
1.3.3.1 - A atualização da base de dados georreferenciados que constitui o Mapa Digital 
deverá utilizar os produtos cartográficos existentes tais como: a Planta de Referência 
Cadastral Georreferenciada que  será fornecida pelo Município. 
1.3.3.2 - O fornecimento do Mapa Digital georreferenciado deverá contemplar toda a área 
urbana Municipal e possuir os layers: 

- Corpos d’água; 
- Contorno das Quadras; 
- Divisas dos Lotes; 
- Faces de quadra; 
- Projeção das Edificações; 
- Áreas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatória, Canteiro Central, 
Alças Viárias. 

 
a) A metodologia de trabalho deverá incluir um modelo de avaliação baseada em fatores 
previstos nas Lei Municipais vigentes, caso houver, bem como as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e nas recomendações publicadas pelo Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE. A Contratada deverá realizar o 
trabalho de acordo com as necessidades e orientações do Setor de Tributação, Cadastro 
Imobiliário e Fiscalização, promovendo reuniões quinzenais para apresentação e avaliação 
dos produtos em construção, e buscando conhecer o cadastro fiscal imobiliário vigente, 
visando certificar a necessidade de utilização de outros elementos informativos que a 
administração disponha. 
 
É condição fundamental para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados 
que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do Mercado Imobiliário.  
 
Para cumprimento desta condição, a Contrata deverá obter esse conjunto de dados 
contando com total cooperação da Administração Municipal e através de solicitações oficiais 
do Município, obter as informações necessárias com entidades, pessoas físicas ou jurídicas 
da sociedade que possuam tais informações. 
 
- Método Avaliatório exigido para este trabalho é o Método Comparativo de Dados de 
Mercado - NB- 14653-2, ou seja, aquele que define o valor através da comparação de dados 
de mercado assemelhados quanto às características do imóvel. É condição fundamental 
para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado, 
estatisticamente, como amostra do Mercado Imobiliário. 
 
- Nível de Rigor de Precisão: Será adotado o nível de rigor referido à “Avaliação Normal” - 
NB- 14653-2, que admite o tratamento definido como homogeneização nos casos de 
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avaliações coletivas ou avaliações em massa, como é o caso da avaliação de imóveis 
urbanos para fins tributários. Neste caso, os valores pesquisados deverão ser tratados e 
homogeneizados observando os seguintes fatores: 
 

- Elasticidade de oferta: Os elementos coletados a partir de anúncios, 
ofertas e outras fontes de informações podem não refletir com absoluta 
exatidão o valor de mercado, pois admitem uma elasticidade de negociação.  
- Fator Situação: é a posição do terreno dentro da quadra, ou poderá ser 
considerado o fator de múltiplas frentes. 
- Fator Topografia: é a regularidade topográfica do terreno, onde poderá ser 
aclive, declive ou irregular, sofrendo depreciação. 
- Fator Pedologia: que determina a situação da superfície do solo, por 
estarem sujeitas a inundações periódicas ou permanentes. 
- Fator Equipamentos Urbanos: presença ou ausência de equipamentos 
urbanos nos trechos dos logradouros. 

 
- Pesquisa de Valores Imobiliários: Deverá ser organizada uma pesquisa de valores 
imobiliários junto às diversas fontes de informações, com a finalidade de se obter por meio 
de tratamento estatístico, valores unitários básicos de metro quadrado de terreno por face 
de quadra ou trechos de logradouros. A amostra deverá ser representativa dentro do 
universo de imóveis por zona fiscal e em quantidade suficiente a afastar injustiças fiscais. 
 
A pesquisa deverá considerar, preferencialmente, os elementos de uma mesma região 
geoeconômica, de um mesmo zoneamento e de um mesmo setor fiscal, evitando-se coletar 
dados com mais de doze meses anteriores à data da avaliação. Essa definição se dará após 
avaliação dos dados de divisão de zoneamento disponibilizado pela prefeitura, a fim de 
subsidiar os trabalhos. 
 
A amostra deverá ser representativa dentro do universo de imóveis que constitui uma região 
geoeconômica, admitindo-se uma quantidade de amostras variando em torno de 2% a 3% 
deste universo. Considerando o número estimado de imóveis territoriais urbanos é de 
10.000 (dez mil) unidades, essas amostras devem ficar entre 200 a 300 pesquisas. 
 
- Simulação da Carga Tributária: A Contratada deverá desenvolver e apresentar um 
aplicativo que permita o cadastramento de dados dos imóveis objetos da Pesquisa de 
Valores Imobiliários, demonstrando os índices de majoração dos valores do metro quadrado 
propostos em tempo real em cada Logradouro/Bairro objeto da referida pesquisa. 
 
- Estudo de Política Tributária: A Contratada deverá propor diante das informações do 
cadastro fiscal imobiliário vigente um estudo com vistas a estabelecer uma Política Tributária 
para o Município, estudo este, que poderá ensejar alterações no Código Tributário do 
Município. 
 
b) As etapas para a atualização da Planta Genérica de Valores - PGV: será desenvolvido 
conforme as 4 (quatro) etapas relacionadas e descritas a seguir, prevendo em cada uma 
delas, como resultado, produtos específicos referentes à estruturação do Anteprojeto de Lei 
da PGV. 

- ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos trabalhos e Analise 
do perfil imobiliário; 
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- ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise preliminar e 
verificação dos dados; 
 
- ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos modelos e 
Validação dos Resultados; 
 
- ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos e 
consolidação do Anteprojeto de Lei; 
 
- ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que viabilize um 
aumento de no máximo 20% no imposto, não podendo ter decréscimo de 
valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e a criação de métodos 
aplicáveis no valor do IPTU de forma progressiva nos anos posteriores; 
 
- ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na tramitação do 
Projeto de Lei e reunião com Vereadores; 
 
- ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos servidores do Setor de 
Cadastro Imobiliário. 

 
1.4 - Dos Produtos a Serem Entregues: 

- Planta Genérica de Valores - PGV, impressa e em meio digital; 
- Formulários de pesquisa de valores imobiliários preenchidos, impresso e em 
meio digital; 
- Planilha de Cálculo dos Valores Homogeneizados de acordo com as Zonas 
Homogêneas;  
- Mapa de Valores Unitários Básicos por Face de Quadras - Zonas de 
Valorização (ZONA FISCAL) e Logradouros, impresso e em meio digital; 
- Tabela de Valores de Construção por Tipo/Categoria, impresso e em meio 
digital; 
- Relatórios técnicos consubstanciando os critérios e normas técnicas 
adotadas; 
- Mapas temáticos com indicadores das zonas fiscais, impresso e em meio 
digital; 
- Minuta de Projeto de Lei, impresso e em meio digital, da Nova Planta 
Genérica de Valores PGV, contemplando o Modelo de Avaliação Imobiliária 
para apuração do calculo do valor venal para terrenos e edificações, com as 
respectivas tabelas de fatores, índices de pontos por características de 
construção por tipo, valor do metro quadrado de terrenos e edificação por 
tipo; 
- Minutas de Projeto de Lei alterando o Código Tributário no que for 
necessário à implantação e implementação da PGV, impressa e em meio 
digital e, 
- O arquivo em SHP (Shapefile) deverá conter as feições das Zonas de 
Valores - ZV, bem como os eixos de logradouros com os valores unitários de 
terreno por trecho. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 
2.1 - O valor global do presente contrato é de R$ _______ (_______________). 
2.1.2 - No preço estão inclusos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, lucro, 
tributos, impostos, taxas, contribuições, emolumentos e encargos de qualquer natureza ou 
espécie, bem como os custos com materiais e equipamentos utilizados na execução dos 
serviços ou outros custos necessários ao fiel cumprimento deste Contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1 - O valor total do contrato será pago em 04 (quatro) parcelas, obedecido o cronograma 
abaixo:  
 

ETAPAS  PERCENTUAL 
(%) 

PERIODO 
(dias) 

ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos 
trabalhos e Analise do perfil imobiliário; 

25% 1 a 30 

ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise 
preliminar e verificação dos dados; 

  

ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos 
modelos e Validação dos Resultados; 

25% 31 a 60 

ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos 
e consolidação do Anteprojeto de Lei; 

  

ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que 
viabilize um aumento de no máximo em 20%, e não podendo 
ter decréscimo de valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), e a criação de métodos aplicáveis no valor do IPTU de 
forma progressiva nos anos posteriores; 

25% 61 a 90 

ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na 
tramitação do Projeto de Lei e reunião com Vereadores e, 

  

ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos 
servidores do Setor de Cadastro Imobiliário. 

25% 91 a 120 

 
3.2 - Caberá a Contratada no 1º (primeiro) dia útil após a conclusão da etapa comunicar por 
escrito a Contratante tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do 
Contrato. 
3.3 - Após recebimento definitivo do objeto, a Contratada deverá apresentar a fatura, em no 
máximo 02 (dois) dias úteis. 
3.4 - A fatura será paga até o 5º (quinto) dia útil após a sua apresentação. 
3.4.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 
termos: 

𝑉𝑀 = 𝑉𝐹𝑋
12 

100
𝑋
𝑁𝐷

360
 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 
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3.5 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, 
a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos 
serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura. 
3.6 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente o, estabelecido na Lei 
4.320/1964, e demais legislações pertinentes à matéria. 
3.7 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção 
a ser paga pela Contratante. 
8.8 - A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhe 
forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
4.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato 
correrão à conta do orçamento Municipal (referente o exercício de 2019) , a saber: Dotação 
Orçamentária - 08 01 04 127 0015 - Projeto/Atividade: 2.032 - Administração Contábil, 
Financeira e Tributária - Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 20010000000 - Recursos Ordinários - Ficha: 0000217. 
 
CLÁUSULAQUINTA - DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 - O prazo de vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados da data de 
assinatura do instrumento contratual.  
5.2 - A execução do serviços, objeto do presente Contrato, deverá ocorrer no prazo 
máximo de 04 (quatro) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviço a ser 
emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, obedecendo o seguinte cronograma: 
 

CRONOGRAMA/ETAPAS PERIODO 
(dias) 

ETAPA 1: Definição dos objetivos e da abrangência dos 
trabalhos e Análise do perfil imobiliário; 

1 a 30 

ETAPA 2: Estruturação sobre os preços praticados e Análise 
preliminar e verificação dos dados; 

 

ETAPA 3: Seleção dos métodos, técnicas e análise dos 
modelos e Validação dos Resultados; 

31 a 60 

ETAPA 4: Aplicação dos modelos e Publicação dos trabalhos 
e consolidação do Anteprojeto de Lei; 

 

ETAPA 5: Elaboração de modelo estatístico/matemático que 
viabilize um aumento de no máximo em 20%, e não podendo 
ter decréscimo de valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), e a criação de métodos aplicáveis no valor do IPTU de 
forma progressiva nos anos posteriores; 

61 a 90 

ETAPA 6: Assessoramento junto à Câmara Municipal na 
tramitação do Projeto de Lei e reunião com Vereadores e, 

 

ETAPA 7: Inserção dos dados no sistema de software da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES e capacitação dos 
servidores do Setor de Cadastro Imobiliário. 

91 a 120 
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5.2.1 - O prazo de execução do serviço, durante a vigência do Contrato, nas hipóteses 
previstas no art. 57, § 1º, da Lei 8.666/1993, poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo. 
5.2.2 - Em se constatando a necessidade de prorrogação dos prazos de início de etapas de 
execução, de conclusão e de entregas ou de ordens de paralização, estas medidas deverão 
ser justificadas, autorizadas, analisadas previamente pela Procuradoria Municipal e e em 
tempo razoável antes do fim da vigência, prevista no item 5.1. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
6.1 - Compete a CONTRATADA: 
6.1.1 - O modelo de PGV a ser criado deverá ser customizado com base no modelo 
matemático de avaliação do Município de Afonso Cláudio/ES, como também com o sistema 
de governança usado pela P. M. Afonso Cláudio/ES à época. 
6.1.2 - Preparar, sob a forma de minuta, o Projeto de Lei, baixando a nova Planta Genérica 
de Valores de terrenos e de construção, bem como prestar assessoria e suporte técnico à 
Comissão de Valores do Município de Afonso Cláudio, durante a fase de elaboração da 
PGV pela Câmara de Vereadores.  
6.1.3 - Desenvolver e apresentar um aplicativo que permita o cadastramento de dados dos 
imóveis objeto da Pesquisa de Valores imobiliários, demonstrando os índices de majoração 
dos valores do metro quadrado propostos em tempo real em cada logradouro/Bairro objeto 
da referida pesquisa. Cópia desta pesquisa deverá ser disponibilizada para a Prefeitura com 
cessão permanente dos direitos de uso, para fins de validação e operacionalização da 
atualização na prática do Cadastro Imobiliário Municipal 
6.1.4 - Fornecer o objeto deste em acordo com o indicado na Ordem de Serviço, em número 
de profissionais capacitados suficientes para a execução, bem como fornecer ao Município 
condições técnicas com equipamentos e materiais necessários para plena execução do 
Contrato, isentando o Município de Afonso Cláudio/ES de qualquer responsabilidade quanto 
aos profissionais, equipamentos e materiais. 
6.1.4.1 - Os serviços prestados deverão ser desempenhados com qualidade no prazo e local 
indicados pela Administração Municipal. 
6.1.5 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração Municipal, inerentes 
ao objeto do presente Contrato e todos os instumento que o integram. O Edital de Licitação 
e o Termo que Referência que o acompanha, são partes integrantes deste instrumento, 
independente de transcrição, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione 
em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos 
os efeitos.  
6.1.6 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados ou prepostos durante a execução deste Contrato. 
6.1.7 - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente. 
6.1.8 - Substituir, no todo ou em parte, os profissionais, materiais/equipamentos, conteúdo 
didático, entre outra parte desta licitação, que for entregue/apresentado em desacordo com 
Contrato e/ou fora das especificações, devendo fazê-lo no prazo determinado pelo 
Contratante, sem ônus para o Município de Afonso Cláudio/ES. 
6.1.9 - Fornecer qualquer material e/ou equipamento imprescindíveis para a perfeita 
execução do Contrato. 
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6.1.10 - Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) úteis dias anteriores a 
data da entrega ou prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
dos prazos previstos, com as devidas justificativas. 
6.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem necessários no fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n.º 
8.666/93. 
6.1.12 - Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços e entrega dos itens do 
objeto do Contrato, inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor. 
6.1.13 - Responsabilizar-se com as despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas, 
inclusive transporte das mercadorias, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e 
outros custos relacionados ao fornecimento dos itens. 
6.1.14 - Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
incluindo esta responsabilidade à fiscalização. 
6.1.15 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
6.1.16 - Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do 
recebimento da fatura. 
6.1.17 - Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação 
trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os 
adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os 
competentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam 
envolvidos com os serviços. 
6.1.18 - A eventual aceitação do objeto por parte da Contratante não eximirá a Contratada 
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham 
a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou 
modificação correrão por conta da Contratada. 
6.1.19 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do serviço, de tudo dando 
ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
6.1.20 - Responder por quaisquer acidentes de trabalho no fornecimento, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 
força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos na via pública junto aos serviços. 
6.1.21 - Indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o 
objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao Contratante, acerca 
de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato, ficando desde já 
acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para 
acompanhamento e fiscalização ou ao Secretário Municipal de Finanças.  
6.1.22 - Estar à disposição do Município para a promoção, mobilização e realização da 
audiência pública. 
6.1.23 - Providenciar a divulgação dos trabalhos no Município, que ocorrerá com pelo menos 
uma semana de antecedência ao início das atividades. Tal divulgação será feita pelos 
seguintes meios: anúncio de som e rádio local. 
 
6.2 - Compete a CONTRATANTE: 
6.2.1 - Criar a Comissão de Valores Imobiliários que acompanhará, toda a execução das 
etapas até o final da PGV, apresentando parecer conclusivo.  
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6.2.2 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário. 
6.2.3 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos. 
6.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor formalmente designado. 
10.2.5 - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE:  
7.1 - O Contratado obriga-se a manter e fazer com que os seus empregados, envolvidos na 
execução dos serviços, mantenham o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais e 
inovações de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou que venham lhe ser confiados 
em razão do Contrato, sendo os mesmos de interesse do Contratante, não podendo o 
Contratado, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar 
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, sem o prévio 
consentimento/autorização do Contratante.  
 
CLÁUSULA IUTAVA - DAS PENALIDADES: 
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de 
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo 
reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 
de execução dos serviços; 
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de 
licitação e na Lei 8.666/93. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções 
ao licitante contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por 
cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 
Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 
nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea "c". 
8.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são 
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 
compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o 
prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas 
no curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 
apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e 
adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante 
que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à 
análise da Procuradoria Municipal. 

8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 
descontados da garantia prestada pela contratada. 
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 
lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de 
imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor formalmente 
designado, em conjunto com a Comissão de Valores Imobiliários, os quais serão 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-
lhes atestar a realização do serviço, observando as disposições deste Contrato, sem o que 
não será permitido qualquer pagamento.  
9.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
9.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
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9.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial 
quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições 
avençadas. 
9.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
9.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em 
nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VÍNCULO: 
10.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante 
nenhum encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas 
estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DO 
CONTRATO: 
11.1 - Os preços ajustados para a execução dos serviços objeto deste Contrato são fixos e 
irreajustáveis para o período de 12 (doze) meses, podendo, no entanto, ser repactuados, 
desde que seja observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data 
Contratadaou da data da última repactuação eventualmente havida, mediante a 
demonstração analítica do aumento ou da diminuição dos custos da prestação dos serviços, 
de acordo com Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, a ser fornecida pela 
Contratada,devidamente instruída com os documentos comprobatórios do aumento ou da 
diminuição dos custos da execução dos serviços. 
11.2 - O contrato também poderá sofrer reequilíbrio, nos casos elencados no art.65 da Lei nº 
8.666/93, a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
12.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS: 
13.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
14.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços 
objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 
15.1 - Representará a Contratada na execução do ajuste, como gestor do contrato, o Sr(a) 
___________ (nome completo, nacionalidade, profissão e condição jurídica do 
representante da empresa). 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 43 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 
16.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente contratação. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2019. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
EDELIO FRANCISCO GUEDES - PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

_________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
 
01)___________________________                  02)___________________________ 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Edital

Nº000051/2019

ANEXO I-A

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

44.000,000 44.000,0000001 1,000SERVI0000595700001
ELABORAÇÃO/REVISÃO DA PLANTA
GENÉRICA DE VALORES - PGV

44.000,00

1
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