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PROCESSO: PRC N. 056/19 DE 03 DE JUNHC/Dfitd-9/.,> 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
AV. LAERTON PAULINELLI, 153— MONS. PARREIRAS - LUZ/MG 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 

OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DA BASE 

CARTOGRÁFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, A-

TRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), 
EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME AS SEGUINTES ES-
PECIFICAÇÕES". 

PREGÃO N. 013/19 

ANOTAÇÕES: 

Abertura do Processo: 03/06/19 
Edital: 03/06/19 
Publicação: 04/06/2019 
Abertura dos Envelopes e Recebimento das Propostas: 12/07/19 
Parecer Jurídico ne. 0239/19 de 18/07/19  
Homologação: 18/07/2019 

VENCFDOR: 

GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA- EEP 



PREFEITURA MUNI rAL DE LUZ 

	

c 	. 

	

PR 	019 DATA: 04.06.2019 MODALIDADE: PREGAO: 013/19 DATA: 14.06.2019 

SITUAÇÃO PROCESSUAL E LEGAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS ACIMA 
'CONTRATAÇA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM 

UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) , COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE 
DISTANCE - GSD DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E 

TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, 
GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS 'MOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG".  

• 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E FASES IMPRESCINDÍVEIS DO PROCESSO.  

In QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis (inciso 

I. art. 31, da Lei n°. 8.666/93 
13 Certidão Negativa de falência ou concordata (inciso II, 

art. 31, da Lei n°. 8.666/93. 

LI Instauração do processo e Capa do Processo devidamente preenchida 

El Decreto de nomeação da CPL/Equipc 
II RIMS 
rI Autorização de Abertura do Processo de Licitação 
El Decreto de nomeação do (a) Pregoeiro (a) 

a Garantias (inciso III, art. 31. da Lei n°. 8.666/93) 

ATOS 	PÚBLICOS 	DE 	CREDENCIAMENTO, 
Ri Certificado de habilitação do (a) Pregoeiro (a) 

HABILITAÇÃO E JULGAMENTOS: rl Cotações de preços do (s) item (ens) do objeto licitado 
15g Edital e seus anexos 
ljg Parecer Jurídico da Aceitabilidade da Licitação e Aprovação do Edital 
E] Publicações 1: 

E Credcnciamento do Licitante 
a Descredenciamento do Licitante 
a Habilitação do Licitante 
E Inabilitação do Licitante I Diário Oficial da União — DOU 

Aceitação da (s) Proposta (s) l• Diário Oficial do Estado de Minas Gerais — DOEMG 
a Julgamento da (s) Proposta (s) U Diário Oficial do Município de Luz — AMM 
a Adjudicação a Jornal Diário de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais 

0-,DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO c HABILITAÇÃO . RECURSOS 
Impugnação do Edital 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
1:1 Cédula de Identidade a Contra Credenciamento 

Contra Habilitação 
a Contra Inabilitação 

a Registro Comercial, no caso de empresa individual 

E 	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. 

Contra resultado da Licitação 
a PARECERES JURÍDICOS 

Emitidos no Curso do Processo 
a Emitidos após conclusão dos julgamentos 

a 	Inscrição 	do 	ato 	constitutivo, 	no caso de sociedade civis. 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
E Emitidos a pedido da autoridade superior 

a PARECERES TECNICOS a Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, c ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

a Emitidos pelo Contador do Município 
ill Emitidos pela área de Engenharia do Município 

Emitidos por outros técnicos da Administração Pública 
HOMOLOGAÇÃO pela autoridade superior. 
PUBLICAÇõES II: 

. Procuração por Instrumento Público ou Particular c/f reconhecida 
EEREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Eg, CNPJ — Prova de inscrição no Cadastro Nacional de P. Jurídica 

Es CPF — Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

a Resultados de credenciamento 
a Resultado da Habilitação/Inabilitação do Licitante 

Resultado do Julgamento (5) da (s) Proposta (s) 

D Das decisões dos Recursos 
:á Certidão de Regularidade de Situação para com o FGTS IIWI 

E Certidão de Regularidade expedida pelo INSS 

8 
 Certidão.  de Regularidade expedia pela Receita Federal do Brasil 
Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual 

ff: Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal; 

Er Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT 
i21 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Dos extratos 
Ul Ajuste da proposta vencedora 	. 

21  Contrato/Ata de Registro de Preços 
JRI Ordem de Serviço/Fornecimento 
E Laudos de Medições 
Ill4lotas Fiscais 

de Empenhos 
a Registro ou Inscrição na entidade profissional competente. 
a Comprovação de aptidão (inciso 11, art. 30, da Lei n° 8.666/93eiltfiotas 

Comprovação de recebimento de documentos (inciso III, art. 30, Aditivos 

da Lei n° 8.666/93 
E 	Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso (inciso IV. art. 30, da Lei n°8.666/93. 

Responsável pela análise d processo 	Matricula Chefia de Compras/licitações Matricula Visto de PrOOJTIdOrill do Municipio 

Data: 	0-1\  de  JC-4 9 

  

ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ PERMANECER NA CONTRA-CAPA DO PRC 



Prefeitura Municipal ã Luz 
Ça6inete db "feito e Secretaria Municipal- 

o 2,  

    

    

DECRETO No. 2.644/2019, DE 22 DE MARÇO DE 2019. 
ikboung, 

"CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICITAÇÕES 
NA MODALIDADE PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

13-- 
1 O Prefeito Munidpal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 	\. 

uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso IX e demais pertinentes da Lei 
Orgânica do Município de Luz/MG. 

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei 
Federal no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 30, 
inciso IV da Lei Federal no. 10.520/2002, de 17/06/2002; 

DECRETA: 

Art. 10. Fica constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitação, dá 
Município de Luz, para o exercício de 2019, a qual terá também, a incumbência de 
atuar como Equipe de Apoio na licitação na modalidade Pregão, nos termos do 
inciso IV do art. 30  da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2002. . 

Art. 20. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 10  deste 
Decreto, os servidores: 

I — Titular: VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BR/TO, brasileira, casada, servidora. 
pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde AS2 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/H portadora da Carteira de 
Identidade no. M-3.955.944 SSP/MG e Inscrita no CPF sob o no. 734.949.766-00, 
residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, no. 1.936 no bairro Centro, 
Luz/MG. 

Suplente: MARA RÕBIA AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da Carteira de Identidade no. M-9. 318.769 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 949.923.396-20, residente e domiciliada à Rua 
Campos Altos, no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

II — Titular:. SANDRA LÁZARA FERRE/RA COSTA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/D, portadora da Carteira de Identidade no. MG-5.571.670 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciliada à Rila 
Oito de Julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Suplente: CLIVIA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, servidora publica municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/E3, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.119.266 SSP/MG e inscrita no CPF .  
sob o no. 079.698.166-30, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio, no. 1.150 
- Bairro Rosário, Luz/MG. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPD 111101.034/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELL3 153 BAIRRO MONSENNOR PARREIRAS LUZ/MG. 
CENTRO ADMINISTRATIVO. FONE: (037) 3421-3030 - CEP 35595-000 E-MAA: ~URRO lia.nwhaor  - LUZ 149 



Prefeitura Municipal dee Luz 
gabinete á enfeito e Secretaria Xunicipal.  

III - Titular: DIEGO SILVA ABREU, brasileiro, solteiro, servidor público municipal efe wo, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/A, portador 
da Carteira de Identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no: 
100.165.306-83, residente e domiciliada à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - bairro , 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: LILIAN DUARTE PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal 	tIr2‘! 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EB - Supervisora - II/F, 
portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 619.096.616-00, residente e domiciliada à Rua Antônio Gomes de . 
Macedo, no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

IV - Titular: HIGOR GONTIJO VINHAL, brasileiro, solteiro, servidor público municipal 
efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo IV/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no CPF, 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliada à Rua Tiros, no. 101 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, brasileira, casada, servidora públiée 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de Identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliada, à Rua 
Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - Titular: MARILIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente. e 
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, no. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: CHADIA SILVA ABREU, brasileira, solteira, servidora pública municipal 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde, AS2, Recepcionista, 
III/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG - 13.945.669 SSP/MG e inscrita 
no CPF sob o no. 060.188.616-07, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, 
à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - Bairro Monsenhor Parreiras. 

Art. 3°. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. VANUSA CÂNDIDA DE 
OLIVEIRA BRITO. 

Art. 4°. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 
de Licitação, a partir de 25 de março de 2019. 

Art. S.  Os membros da Comissão Permanente de Licitação, no exercício de suas 
atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federal no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federal 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 6°. Fica revogado o Decreto no. 2.620/2019, de 15 de janeiro de 2019. 

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNP]: 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS LUZ/MG. 
CENTRO ADMINISTRATIVO - FONE: (037) 3421.3030. CEP 35595-000 E-MAIL: FecretarlagOluzanyanev.br.  - LUZ MG 



Ça6inete dà linfeito e Secretaria 31unicipar 

Prefeitura Municipal de Luz, 22 de Março de 2019. 

Prefeitura gtitunicipar de Luz 
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CREDIBIUDADE • DESEMPENHO • EFICÁCIA 

CERTIFICADO 

Certifico que VANUSA CÂNDIDA DE OUVEIRA BRITO participou do curso de 

capacitação sobre o tema Pregão e Formação de Pregoeiros, realizado pelo Instituto 

Brasil de Estudos, Pesquisas e de Gestão Estratégica,de Comactências e ministrado pelo 

senhor Rogério de Souza Moreira, nos dias 8 de 9 de Março de 2017, com carga horária de 

16 horas-aula. 

Belo Horizonte/MG, 9 de Março de 2017 



Ementaltpsumida do Curso de Pregão e Formação de Pregoeiros 

Vir tro duçgo 
Histórico da Modalidade Pregão 
Legislação de Referência 
Conceito de Pregão 
Características Principais do Pregão 

Vantagens do Pregão 
Formas Presencial e Eletrônica 
Diferenças entre o Pregão e as Modalidades Tradicionais que utilizam o tipo 

"menor preço" 
Princípios Básicos do Pregão 

Mores do Pregão 
11,,Fases do Pregão 

O tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

(LC ng 123/06) 



Assinatura do Respon 

Solicitação Nr.: 	167712019 

Data: 
	

03106/2019 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 
	

TelefonerFax: 373421-3030137 
Av. Laerton Paulinelll, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG Nr. por Centro de Custo: 10 

Folha 	‘Socri  
[ 	Execução de Serviço 

[1 Execução de Obra 
[ Compra SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

 

   

)

oG 

SOLICITANTE: 

Contro de Custo: 
Órgão: 

Unidade: 
Nome do Solicitante: 

Local de Entrega: 

Destinaçâo: 

124 - SERVICO DE CADASTRO E TRIBUTACAO 
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 
4 - SERVICO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 

MARA RUBIAAZEVEDO OLIVEIRA 

AVLAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO - 

CINTRATAÇA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) 
PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS 
IMOVEIS DAAREA URBANA DO MUNICIPIO 

Código da Dotação: 

03.04.1.076.3.3.90.39.05.00.00.00 (195/2019) 

Identificação: 

Observações: 

'"- IS SOLICITADOS: 

Quantidade 
	

Unid. 	 Especificação 
	

(Preço UM. Previsto I Preço Total Previsto 

1 	UN 	FRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM 
	

271.175,0000 	271 . 175, 00 

UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) PARA 1DENTIFICAÇAO, 

GEOREFERENCIAMENTO E VET0RIZAÇA0 DOS INOVEIS DA 

AREA URBANA CO MUNICIPIO (25464) 

I 	Preço Total: 	I 
	

271.175,00 

Solicitante: MARA RUGIA AZ EVEDO OLIVEIRA' 	  

Luz, 3 de Junho de 2019. 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
	 Página: 1/1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação das Coletas de Preços (Geral) 

	
(Período de 01/06/2019 a 03/06/2019) 

Número Coleta Data Coleta 	Validade 	Item Fornecedor 
	 Nome da Marca 	Quantidade Preço Unitário 	Preço Total Venceu 

Material: 	25464- SERVIÇO DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZACAO DE DRONES 

720/2019 03/06/2019 
	

1 PG - MIDIA LTDA - (9113) 
	

1,000 199.000,0000 	199.000,00 	Não 

720/2019 03/06/2019 
	

1 HB TOPOGRAFIA LTDA - (4852) 
	

1.000 343.350,0000 343.350,00 	Não 

	

Preço Médio --> 	271.175,0000 271.175,00 

	

Total Preço Médio-' 	271.175,0000 	271.175,00 



 

 

N7) ES" 
Proposta a°. 001/2019b 

Luz, 09 de maio de 2019 

ATT.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

A/C.: AILTON DUARTE 
Prefeito Municipal 

PROPOSTA - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Encaminhamos a V.Sa., proposta para Levantamento aerofotogramétrico e cadastral do município 

de Luz / MG. 

APRESENTAÇÃO ' 

A HB Topografia apresenta, abaixo, proposta técnica e comercial para execução de levantamento 
aerofotogramétrico, georreferenciamento e marcação vetorial de logradouros e edificações, visando 
ao melhor atendimento dos produtos pretendidos pela PREFEITURA. 

( 

A operacionalização para o cumprimento do contrato se dará pela HB Topografia. As atividades 
executadas e os principais acontecimentos do contrato serão registrados em formato estabelecido 
entre as partes envolvidas na proposta. 

Em razão de quaisquer necessidades, a. HB Topografia poderá apresentar revisão desta proposta 
técnica em decorrência dáqualquer adequação ao planejado pela PREFEITURA. 

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área a ser levantada é o no n3unicipio de Luz, constituindo-se de várias ruas e avenidas. . 	. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Constitui escopo desta proposta de trabalho a prestação de serviços de execução de Levantamento 
Aerofotogramétrico e marcação vetorial de logradouros e edificações no município de Luz — MG. 

O escopo desta proposta tem como objetivo a execução de serviços de topografia conforme abaixo 

Abertura de escritórid no Município de Luz; . 
Implantação; de marcá "). materialização com plaqueta metálica os pontos de apoio para 
aerofotogrametria, em todos os cruzamentos de ruas da área do levantamento; 
GeorreferenciaMento 'dás: obritás do item 2 chm GPS Geodésico de dupla frequência L I fL2 
com RTK (SirgaS2000 e çbor.derradas UTM); 
Processamento dos pontOs:  geórreferenciados; 
Levantamento aéreo da área de interesse; 

6) Levantamento fotográfidci Efa fachada frontal de.  todas á casas; 
Processamento .das itnagáriS iarforretificadas; 
Vetorizaçãocompleta do município; 
Geração de mapas teniáticos; 

10) Emissão de cartas de notificação; 
'11)Relatário de áreas cOnstruídas;.  

HB Topografia Ltda - CNPJ: 06.887.175 /0001 - 49 
Rodovia BR-262, Km 527 	— Minas Gerais — 35595 - 000— Telefone: (31) 9 9246 0285 — (31) 9 9345 2712 

eontato@hbtopogratia.com.br 	 www.hbtopografiaiom.br  



"1 

I 2)0bediência total aos preceitos e normas técnicas de voos de equipamentos não tripulados. 

determinadas e reguladas pela ANAC e ANATEL. 
13) Fornecimento de 4 software para a Prefeitura com todos os dados cadastrados (plantas, 

imagens aéreas, cadastramento, relatório fotcigráfico da fachada frontal) 

DETALHAMENTO DO ESCOPO 

Planejamento — Etapa de escritório 
Estabelecimento, junto ao cliente, do cronograma a ser realizado no levantamento; 

Locação dos pontos de controle e referenciamento geodésico; 

Construção do plano de vôo. 

Coleta de dados — Etapa de campo 
Georreferenciamento dos pontos de apoio; 

- Levantamento aéreo; 
Levantamento fotográfico da fachada frontal. 

Processamento — Etapa de escritório 
Processamento e interpretação das imagens via software, gerando ortofotos; 
Alinhamento da imagem e geração de malha poligonal; 

Referenciamento geodésico de pontos de marcação; 
Construção gecimétrica'e'rriapeamento de textura; 

Reconstrução 2D; 
Construção de ortofoios; 

EQUIPAMENTOS 

02 GPS Geodésicos de dupla frequência L I /L2 com RTK; 
Drones e acessórios para levantamento aéreo; 	 , 
Computadores e softwares específicos para segmentação, classificação e vetorização. 

PREÇO 

R$ 330.850.00 - Município de Luz — 509 hectares 

R$ 12.500,00- Fornecimento de 3 Software específico de Geopressamento (licença anual) 

FORMA DE PAGAMENTO 

Valor total do contrato será divido em parcelas iguais referente ao prazo do contrato. 

PRAZO E ENTREGA 

O prazo estimado para 'execução dos trabalhos é de 08 meses, envolvendo levantamento de dados de 

campo, processamento e plantas. 

- 	Relatório do trabalho — contendo toda descrição das metodologias usadas para a 
segmentação e classificação da área de interesse. Descrição das classes escolhidas para a 

vetorização e validação' dás classificações; ' 

HB Topografia Lida - CNPJ: 06.887.115! 0001 - 49 
Rodovia BR-262, Km 527— Luz — Minas Gerais — 35595 - 000— Telefone: (31) 9 9245 0285 — (31) 9 9345 2712 

contato@hbtopografia.com.br 	 vmrirabtopografia.com.br  



Ortofoto georreferenciada do levantamento — imagem de todo o levantamento segmentada 
por partes, de acordo com a possibilidade de análise visando o melhor resultado e maior área 
de cobertura por segmento; 
Levantamento planimétrico em AutoCad, (em arquivo sclwg). 
Vetorização de ruas, avenidas e edificações compreendido na faixa de estudos. 

EQUIPE TÉCNICA 

A Equipe será composta por: 
03 Engenheiros Agrimensores 
03 Auxiliares de topografia 
02 Operadores de Drone; 
02 Especialistas em Processamento de Imagens; 
02 Assistentes de Processamento. 

DATA DA MOBILIZAÇÃO 

O prazo é imediato. 

CONDIÇÕES GERAIS 

O contratado será o link.° 'e exclusivo responsável pelos trabalhos de levantamento 
topográfico; 
A validade da proposta é‘ de 10 dias. 

Atenciosamente, 

RB TOPOGRAFIA LTDA 
Heleno Lopes Garcia 

HB Topográfià Ltda GNPJ: 06.887.175! 0001 -49 
Rodovia BR-262, Km 527— Luz — Minas Gerais — 35595 - 000 —Telefone: (31) 9 9246 0285 — (31) 9 9345 2712 

contato@hbtoobbrgia;som.br 	
. . - 
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Proposta Comercial 

São Paulo, 24 de maio de 2019. 

Prefeitura deLuz — MG 

Setor de compras 

Att., Sra. Vanusa Candido de Oliveira Brito 

Ref.: Proposta de prestação de serviços de aerolevantamento para gestão 
do cadastro imobiliário do município. 

Descrição: 

Aerolevantamento com a utilização de VANT (DRONES) para a 

identificação, georeferenciamento e vetorização dos imóveis da área 
urbana do município... 
trigo dê banCó cle'dádos relacional e um SIG com capacidade de 

integrar imagens de ialta resolução, vetores do imóveis e dados cadastrais 
dod Eóritribuintà. 

Geração de relatórios, mapas temáticos, boletos de arrecadação e 

notificações ao contribuinte. 
%,, 	;: 	•• 

. ' Serviços: 

Geração de plano de voo conforme geografia da área e condições 

climáticas;, 

1.2 Obter autorizações necessários para execução dos voos'; 

1.4 Registros na ANAL ANATEL, DECEA e MD (Ministério da Defesa); 

1.4 Execução dos voos; 

Captura das imagens no formato de ortofotos georrefenciadas; e 

de:ração': de mosaico com imagens• orto-retificádas e 

ge6fteféi-enciada t  Com resolução,GSD, de 2 a lÕcm)pixéí e 

• exportado no formato geotiff. 

PC MIDIA 1.1-DA 

Fone: 1199137-3952 e 11 3368-8909 

tbny.dragann@gmail.com  1 



PG MIDIA 

UI? 

32,  

1.7 Instalação do sistema em computadores da prefeitura. (Serão 

necessários três computadores.) 

1.8 Treinamento de funcionários da prefeitura para operação e 

gerenciamento do sistema. 

	

1.9 	Vetorização das imagens dos imóveis do município. O ajuste final dos 

vetores será realizado por funcionários da prefeitura sob a nossa 

supervisão. 

1.10 Geração de relatórios, mapas temáticos, boletos de arrecadação e 

notificações ao contribuinte. 

2. Caracteristicas: 

1.1 Solução completa instalada em computadores da prefeitura. 

1.2 Voo com VANT (drone) para a captação de imagens georreferenciadas 

do território urbano. 

1.3 Importação de Imagens áereas. 

4.4 Vetorização dasáreas construídas, lotes e terrenos em ambiente CAD. 

1.5 Irtiportaçãó'do banco de dados cadastrais existente. 

2 1!6 Regularização da arrecadação dó IPTU. 

1.7 Emissão, de cartas de notificação. 

1.8 Geração de mapas temáticos 

1.9 Relatório de áreas construídas. 

1.10 Empresa capacitada e registrada, Classe "C", no Ministério da Defesa. 

. 	Locação: 

	

2.1 	,Luz - MG 

Pd NÍMIA ITDA 
Fone: 11 99137-3952 e 11 3368-8909 
e-mail: tony.draeann@eMail.com  2 



a) 	Área aproximada: 600 hectares conforme figura abaixo; 

3. 	Justificativa: 

A arrecadação de IPTU é uma das principais fontes de receitas 

dos municípios. É responsabilidade dos Prefeitos, gestores legais da 

administração pública municipal, prover a eficiência na arrecadação 
de suas receitas. A ineficiência na arrecadação, além de contrariar 

as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prejudica o 
desenvolvimento do município. Um cadastro desatualizado não 
cumpre a justiça tributária e em uma sociedade democrática, justa e 

igualitária, os impostos devem ser arrecadados em igualdades de 

condições. 

Assim como em qualquer sociedade, o município que a abriga, por 
menor que seja, está sempre em transformação. Novas 

construções, reformas, ampliações e novos loteamentos fazem 

parte do cotidiano da maioria das cidades brasileiras. 

O maior desafio dos gestores é encontrar 

mecanismos eficientes e economicamente 
viáveis para acompanhar, fiscalizar e planejar a evolução do 
município. 

PG MIDIA LTDA 
Fone: 11 99137-3952 e 11 3368-8909 
e-mail: tonv.dragann@gmail.com  3 



A criação ou atualização de um cadastro imobiliário digital, 
mediante uma representação cartográfica precisa que reflita o 
cenário urbano atual, permite ao gestor municipal identificar em 
larga escala, edificações não tributadas, fontes de injustiças 
na arrecadação., 

As edificações do município serão representadas pelo desenho de 
seus polígonos sobre a imagem aérea georreferenciada e em escala, 
o que permite o cálculo preciso da área em metros quadrados de 
todas as edificações. 

O incremento no total de área tributada ocorre por duas razões: 
pela simples identificação de construções clandestinas e, 
principalmente, pela diferença encontrada entre a nova área 
calculada (polígonos) e a área anteriormente utilizada (cadastro do 
cOntribuinte). Diferenças essas oriundas de reformas e ampliações. 

Uma vez implantado no Cadastro Imobiliário, o sistema será útil a 
diiersas áreas'Cla administração pública, principalmente no qui  e se 
rieféi-e ao planejamento e gestã,o do rnunicípió, pois ?leni de 
fornecer a base cartográfica atiializada, traz receitas imediatas, 
subsidianddséá'uso a outras secretarias. 

O a nossa soluçãO gera relatórios gerenciais e mapas temátitos que 
fornecem diretrizes para as tomadas de decisões, respeitando os 
Planos diretores e o meio ambiente, visando o crescimento 
órdenadó e SiiStentável do município. 

Orçamento: 

R5199.006,00 (cento e noventa e nove mil reais) 

Prazo de execução do serviço: 120 dias 

Atenciosamente, 

Tony Dragan • 

11 99137-3952 

PG MIDIA 	 

s 

ikNt0E,  

PG MOIA LTDA 
Fone: 1199137-3952 e 11 3368-8909 

tony.dragannPgm.eil.com  4 
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AS 
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Imagine o resultado! 

São Paulo, 05 de junho de 2019 

A4)  geof Lorestas- 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUZ - MG 

A/C Vanusa 

E-mail: comprasOluz.mg.gov.br   

Prezados (as), 

A Geoflorestas tem imensa satisfação em apresentar nesta oportunidade sua proposta 

para o serviço especializado para o aerolevantamento com utilização de VANT/DRONES para 

gestão do cadastro imobiliário do município de Luz/ Minas Gerais. 

Ao longo deste documento apresentaremos nossas condições comerciais e 

fundamentos técnicos que confirmam nossa experiência e qualificação para os serviços 

propostos, através das melhores práticas de execução e gestão de projetos. 

Na expectativa de que a nossa proposta tenha uma boa receptividade, subscrevemo-nos 

apresentando os nossos melhores cumprimentos. 

Atenciosamente, 

Leandro B Aranha 
Diretor Executivo 

CRBio 64757/01-D 
Mestre em Conservação de Ecossistemas Florestais (LISP-Esalq) 

leandro@geoflorestas.com.br  
(11) 9.8182-9553 

kgeoflorestas 

Geoflorestas 
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-tas geoflorestas- 

1. OBJETIVO 

Imagine o resultado! 

O objetivo desta proposta de serviços tecnicos especializados é a realização de 

aerolevantamento com a utilização de VANT (DRONES) para a gestão do cadastro imobiliário 

dos imóveis da área urbana do município de Luz/MG. 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A presente proposta refere-se, especificamente, no aerolevantamento com a utilização 

de VANT/DRONE de uma área com aproximadamente 600 ha. Será realizado a identificação, 

georeferenciamento e vetorização, bem como, a criação de banco de dados relacional e um 

SIG com capacidade de integrar imagens de alta resolução, vetores dos imóveis e dados 

cadastrais dos contribuintes, a geração de relatórios, mapas temáticos, boletos de 

arrecadação e notificações ao contribuinte. 

Atividades a serem executadas: 

Geração de plano de voo conforme geografia da área e condições climáticas; 

Obter autorizações necessários para execução dos voos; 

Registros na ANAC, ANATEL, DECEA e MD (Ministério da Defesa); 

Execução dos voos; 

Captura das imagens no formato de ortofotos georrefenciadas; e 

Geração de mosaico com imagens orto-retificadas e georreferenciadas com 

resolução, GSD, de 2 a 10cmipixel e exportado no formato geotiff. 

Instalação do sistema em computadores da prefeitura. (Serão necessários três 

computadores.) 

Treinamento de funcionários da prefeitura para operação e gerenciamento do 

sistema. 

Vetorização das imagens dos imóveis do município. O ajuste final dos 

vetores será realizado por funcionários da prefeitura sob a nossa supervisão. 

Geração de relatórios, mapas temáticos, boletos de arrecadação e notificações 

ao contribuinte. 

Geoflorestas 
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3. CARACTERÍSTICAS 

Solução completa instalada em computadores da prefeitura. 

Voo com VANT (drone) para a captação de imagens georreferenciadas, com pontos 

de controle e RTK, do território urbano. 

Importação de Imagens áereas. 

Processamento da imagem com nuvem de pontos e vetorização das áreas 

construídas, lotes e terrenos em ambiente CAD. 

Importação do banco de dados cadastrais existente. 

Regularização da arrecadação do IPTU. 

Emissão de cartas de notificação. 

Geração de mapas temáticos 

Relatório de áreas construídas. 

Empresa capacitada e registrada, Classe "C", no Ministério da Defesa. 

4. JUSTIFICATIVA 

A arrecadação de IPTU é uma das principais fontes de receitas dos municípios. É 

responsabilidade dos Prefeitos, gestores legais da administração pública municipal, prover 

a eficiência na arrecadação de suas receitas. A ineficiência na arrecadação, além de 

contrariar as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prejudica o 

desenvolvimento do município. Um cadastro desatualizado não cumpre a justiça tributária e 

em uma sociedade democrática, justa e igualitária, os impostos devem ser arrecadados em 

igualdades de condições. 

Assim como em qualquer sociedade, o município que a abriga, por menor que seja, está 

sempre em transformação. Novas construções, reformas, ampliações e novos loteamentos 

fazem 	parte 	do 	cotidiano 	da 	maioria 	das 	cidades 	brasileiras. 

A criação ou atualização de um cadastro imobiliário digital, mediante uma representação 

cartográfica precisa que reflita o cenário urbano atual, permite ao gestor municipal 

identificar em Larga escala, edificações não tributadas, fontes de injustiças na arrecadação. 

O incremento no total de área tributada ocorre por duas razões: pela simples identificação 

de construções clandestinas e, principalmente, pela diferença encontrada entre a nova área 
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calculada (polígonos) e a área anteriormente utilizada (cadastro do contribuint 	 as 

essas oriundas de reformas e ampliações. 

Uma vez implantado no Cadastro Imobiliário, o sistema será útil a diversas áreas da 

administração pública, principalmente no que se refere ao planejamento e gestão do 

município, pois além de fornecer a base cartográfica atualizada, traz receitas imediatas, 

subsidiando seu uso a outras secretarias. 

O sistema da Geoflorestas gera relatórios gerenciais e mapas temáticos que fornecem 

diretrizes para as tomadas de decisões, respeitando os planos diretores e o meio ambiente, 

visando o crescimento ordenado e sustentável do município. 

5. INVESTIMENTO 

O preço dos serviços referentes a esta proposta é de R$ 198.000,00 (Cento e noventa 

e oito mil reais) . Esta proposta inclui todos os custos fixos que incidam na execução dos 

serviços, bem como, os impostos. 

5.1. Formas de Pagamento 

50% no aceite da proposta 

50% na entrega do produto final 

5.2 Prazo de Execução dos Serviços 

O prazo máximo para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados 

a partir da assinatura do contrato e planejamento de execução. A Geoflorestas nomeará 

técnicos altamente capacitados para executar os serviços. 

5.3 Validade da Proposta 

Essa Proposta Técnica e Comercial é válida por 20 (vinte) dias, contados a partir da data 

de recebimento e os valores de referência podem sofrer alterações após esse período em 

virtude de oscilações do mercado. A Geoflorestas atenderá a todas as legislações 

relacionadas aos serviços prestados, nos níveis Federal. Estadual e Municipal, e emitirá a ART 

do serviço concluído. 
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5.4 Prazo de validação dos produtos 

A presente proposta contempla um prazo máximo de revisão e retorno dos produtos 

finais de 20 (vinte) dias. Após decorrido esse prazo sem manifestação da contratante a 

presente proposta será tida como concluída mediante o faturamento de seu saldo. 

Após a aprovação final da contratante ou o encerramento da proposta de acordo com 

o parágrafo acima será admitida a solicitação de revisão, sem a cobrança adicional pelos 

serviços, por um período de 20 (vinte) dias. Após decorrido esse prazo as solicitações de 

revisões serão cobradas de acordo com as horas do técnico necessárias para execução. 

6. PORTFOLIO DE PROJETOS 

O porrfólio de projetos atendidos pela Geoftorestas para o escopo dessa proposta 

contempla diversas empresa, sendo elas: 

1. 	BUNGE — CNP) 49.972.326/0001-70 

Escopo: Imageamento por VANT e serviços de geoprocessamento nas imagens para as 

unidades da Bunge. Atividades: 

Sobrevoo com VANT de asa fixa ou rotativa 

Montagem de mosaico de imagens 

Elaboração de modelo digital do terreno 

Cálculo de volume de pilhas em campo 

Mapa de falhas em cana-planta ou cana-soca 

Mapa de reboleiras de ervas daninhas 

Mapa de erosões 

Geração de linhas de colheita 

Treinamento in loco 

Prazo de execução: 16/04/2018 à 16/04/2019 

2. 	PREFEITURA DE DORES DO INDAIA CNP) 18.301.010/0001-22 

Escopo: Atualização cadastral de imóveis urbanos para cobrança de IPTU utilizando 

imagens aéreas de alta resolução espacial, gerando uma base de cadastro alia numérico dos 
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imóveis urbanos integrados em bases cartográficas e disponibilizados em um SIG, Si tema 

de Informação Geográfica utilizado para a Gestão territorial do município. 
<kbOEIRO 

Sobrevoo por VANT de área urbana municipal coletando imagens aéreas de alta 

resolução espacial, 5cm, gerando base dados com escala cartográfica de 1:10.000. 

Processamento digital de imagens de alta resolução (correções geométricas, • 

radiométricas, mosaicos, recortes e equalização); Classificação supervisionada e não 

supervisionada das imagens coletadas; 

Fornecimento de ortomosaicos em alta resolução espacial, nuvem de pontos, Modelo 

Digital de Superfície (MDS), 

Elaboração de vetorização da área dos 200 imóveis cadastrados. Cadastro 

georreferenciado de 200 imóveis urbanos; 

Geração de mapas consolidados de classificação do uso do solo em arquivos 

geodatabase; 

Alimentação dos dados municipais para a formação de um sistema de Informação 

Geográfica (SIG) para a Gestão territorial do município. 

Prazo de execução: 01/12/2017 à 10/12/2017 

3. 	CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA 5/A - CNP] 06.900.697/0003-33 

Escopo: Monitoramento das Áreas de Preservação Permanente (APP), processos 

erosivos e da morfodinâmica utilizando imagens processadas de alta resolução coletadas 

por vant das áreas da PCI-ICanaã - Canaã Geração De Energia S/A Em Rondônia. identificação 

das feições erosivas deflagradas nas áreas sob influência das obras de implantação e 

margens dos reservatórios e as áreas com alto potencial de desenvolvimento de feições 

erosivas; identificação das feições de APP com necessidade de recomposição e definição do 

método de recomposição a ser adotado e determinação da necessidade de reconformação 

do terreno. 

Prazo de execução: de 01/03/2017 à 30/10/2017. 
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EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

•• 
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Exemplos de usos do VANT 

Monitoramento de hidrelétrica 

Mapeamento de macrófitas aquáticas 
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7. DADOS DA EMPRESA E DADOS DE CONTATO 

- 

-fril"itilit44.HY Ltert'chiOlt 	' 	 tat4if-144 

tí--1;crição Municipal. 
E. 	'  L ' 

4.178.781-1 

Ramo de Atividade 
	 • 

Prestação de serviços e assessorias técnicas especializados em Meio Ambiente e Geoprocessamento 

• 

12.839.907/0001-28 

[t egi str o da Empresa no CREA/SP 

2051075 

r"  Representante Legal, ResponsáValécnico e Contato: 

Leandro Baptista Aranha - Biólogo M5c. 

CPF: 333.749.198-71 

RG: 30.732.265-8 55P/SP 

CRBio-01: 64757/01-0 

E-mail: leandro@geoflorestas.com.br  

Telefone: 11 - 98182.9553 

rdos Bancários  
r• 	' 	• 	-- 

Banco 	 Baú 

Agência 	 0350 

Conta Corrente 	 13998-6 

e 
Registro da Empresa no 	. 

1 	• 

645/01 
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Imagine o resultado! 

Representante Legal e Contato: 
á 

Responsável Técnico e Contato: 
o 

_40 - 
—geoflorestas• 

'lazão Sodat: GEOFLDRES'TAS GEOTICNOLOCIAS DA INFORMACAO, CONSULTORIA E SERVICO LTDA 

r

ua  República do Iraque, 40 Salas 209 e 210 - São José dos Campos - SP - Brasil - CEP: 

CNP] 

25.450.067/0001-59 

Ramo de Atividade 

Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Atividades de apoio à produção florestal, Tratamento de dados, 

Provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Atividades de consultoria em gestão 

empresarial, exceto consultoria técnica especifica. Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e 

pecuárias. 

Inscrição Estadual 

645.797.330.111 

Leandro Baptista Aranha — Biólogo MSc. 

CPF: 333.749.198-71 

RG: 30.732.265-8 SSP/SP 

CRBio-01: 64757/01-D 

E-mail: leandro@geoflorestas.com.br  

Telefone: (n) 9.8182-9553 

Diego Garcia Paiva — Geógrafo MSc. 

CPF: 031.288.976-38 

RG: M-9345.828 SSP/MG 

Crea-SP 5063742900 

E-mail: diego@geoflorestas.com.br  

Telefone: (12) 9.8183-2973 

Dados Bancários 

Banco kali 

Agência 

Conta Corrente 

 

so, 

341 

0350 

16607-0 
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Prestação de serviço especializado de 
elaboração da base cartográfica digital 
georreferenciada da área urbana do 
município, através de levantamento com 
veículo 	aéreo 	não 	tripulado 
(VANT/DRONE). 

1 01 	Serviço (SV) 	03 MESES 

Prefeitura Municipal e  ck Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

PROJETO BÁSICO 

1 - DO OBJETO: 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL 
GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 
LEVANTAMENTO COM VEICULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM 
RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE Dl STANCE - GSD DE 
5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O 
APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS 
IMOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 
1.2. 2- SETORES REQUISITANTES 
2.1. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda. 

OBJETIVO 
3.1. Possibilitar o desenvolvimento de ações para constituir novo banco de dados para 
enquadramento dos imóveis municipais tributáveis sobre dados reais, no intuito de incrementar a 
arrecadação municipal decorrente do IPTU. 

JUSTIFICATIVA 
4.1. O Município de Luz/MG encontra-se com defasagem histórica na base cartográfica de sua área 
urbana, sendo que tal inconsistência tem repercussões diretas sobre o lançamento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), já que a base de cálculo sobre a área tributável não alcança incidência 
sobre os percentuais reais dos imóveis, ocasionando perda de arrecadação justamente no imposto 
municipal por excelência. 
4.2. Acrescente-se que Administração Municipal não possui em seus quadros funcionários com a 
capacitação exigida para cumprimento das formalidades técnicas e com experiência necessária para 
formatação dos relatórios compatíveis com o mapeamento cartográfico da área urbana, nem 
tampouco dispõe dos equipamentos necessários para execução deste serviço. 
4.3. Também, com a licitação, o Município poderá formalizar a contratação destes itens, buscando 
evitar com tal medida o fracionamento de despesa. 
4.4. Por fim, as especificações técnicas exigidas são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de 
serviços de qualidade, compatíveis com as praticadas no mercado em referência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. O serviço a ser prestado deverá conter as seguintes especificações: 

5.2.0  critério de mensuração será a unidade SERVIÇO (SV), que deverá envolver todos os custo, ei.`•  i•O 
encargos inclusos na prestação do serviço, inclusive, deslocamento. 	 MR0400 
5.3. As normas de segurança do trabalho devem ser rigorosamente observadas pelo prestador sob 
pena de responsabilização do contratado. 
5.4. A "quantidade" do SERVIÇO (SV), foi definida levando-se em conta o número de regis 
prediais/territoriais atualmente cadastrados. 
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5.5. De acordo com a legislação vigente o prestador de serviços contratado/registrado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de serviço 
ou de materiais empregados. 
5.6. O serviço rejeitado poderá ser substituído uma única vez, em tempo hábil, após solicitação pelo 
Setor Requisitante. 
5.7. O serviço (SV) deverá ser contratado mediante solicitação do setor requisitante, observada a 
especificação básica descrita neste projeto básico. 
5.8. Os serviços deverão guardar plena sintonia com o regime jurídico estabelecido pela Lei 
10.520/02 e Lei 8666/93. 
5.9. A prestação de serviço, nos moldes ora estabelecidos, não configura sob nenhuma hipótese, 
vínculo trabalhista com o Município de Luz/MG. 
5.10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: de acordo com orçamentos e média de preços 
apurada pelo Município, através do Departamento Municipal de Compras, disponível a todos os 
interessados nos autos do processo licitatório. 
5.11. LOCAL DA PRESTAÇÃO/EXECUÇÃO: Município de Luz/MG. 
5.12. PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31/07/2018, podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração, nos termos do Art. 57, II, da Lei 8666/93. 
5.13. PRAZO PARA INÍCIO: em até 05 dias úteis após a ordem de serviço ou instrumento 
equivalente. 
5.14. GARANTIA: Os serviços contratados deverão ser prestados sem prejuízo da garantia legal de 
que trata a Lei n°8.078/90. 

6- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO 
6.1. Deverá ser utilizado pelo menos um veículo aéreo não tripulado (Vant/Drone) com resolução 
espacial de Pixel no terreno (ground Sample Distance — GSD) de 5 cm. 
6.2. A contratada deverá providenciar a vetorização da Base Cartográfica Digital. 
6.3. A contratada deverá registrar foto Frontal das Fachadas das edificações. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 
Em caso da edificação Localizadas na esquina do arruamento, serão necessário a captura de 2 (duas) 
ou mais fotografias. 
6.4. A contratada deverá providenciar implementação de software de tecnologia SIG (Sistema de 
Informação Geográfica) nos computadores da Prefeitura e posterior capacitação de servidores para 
uso das ferramentas do Software. 
6.5. A contratada deverá providenciar o treinamento de servidores para utilização dos arquivos 
vetoriais e matriciais. 
6.6. A contratada deverá responsabilizar-se pelo suporte técnico "ill LOCO" ou a distância pelo prazo 
de 06 (seis) meses após a conclusão total dos serviços. 
6.7. A base cartográfica digital Georreferenciada será elaborada por meio de fotografias aéreas 
capturadas com alta resolução de pixel ou GSD (ground Sample Distance — o tamanho do menor 
elemento da imagina) 5cm. 
6.8. As Fotografias aéreas serão processadas em softwares específicos de aerofotogrametria, a fim de 
gerar Ortofotos c ortomosaicos digitais com alta resolução e acurácia em formato GEOTIFF, pelas 
quais será possível realizar as vetorizações dos objetos de interesse da Prefeitura. 
6.9. O veículo aéreo não tripulado (VANT), que será utilizado na captura das fotografias 
georreferenciadas, possui interface combinada ao controle terrestre, ou seja, todas as etapas de voo 
(planejamento, decolagem, controle e pouso) serão executados pelo software que acompanha4C-:.. c). 
VANT, sendo que a comunicação (base-VANT; VANT-base) ocorrerá via link de rádio. 	 ~VAZO 
6.10. O VANT deverá possuir GPS e Câmera embarcada de alta resolução, que atende a capt a de 
fotos com 5 cm de GSD no Terreno sendo desenvolvido para serviços com esta finalidade. 
6.11. A geração do ortomosaico a partir das fotos áreas obtidas pelo VANT deverá ser realizada 
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software específico de aerofotogrametria. 
6.12. O Processo de ortorretificação irá aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar distorções de 
geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruídos, ondulações, manchas, riscos, deformações, 
problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto 
final, sem que as informações visuais sejam prejudicadas. 
6.13. A contratada deverá providenciar Implantação de plataforma com banco de dados relacional de 
alto desempenho e SIG integrador de imagens de alta resolução, vetores dos dados cadastrais dos 
imóveis e dados cadastrais dos contribuintes. E geração de relatórios e mapas temáticos" 
6.14. O banco de Dados com a ultima atualização será disponibilizado pela Prefeitura com a relação 
aos imóveis urbanos do município, o que inclui arquivos em Formato XLS, SHP KMZ, KML, DOC, 
DWG, PDF, JPEG. 
6.15. As informações deverão ser confrontadas com as áreas das edificações e lotes dos imóveis 
extraídas das interpretações realizadas a partir do ortomosaico. No que se diz respeito aos elementos 
a serem vetorizados na área urbana, estes incluem: Quadras, lotes, contornos prediais, contornos de 
terrenos, ruas, rodovias e hidrografia. 
6.16. Os mesmo deverão ser incluídos em um arquivo único, pelo qual cada elemento estará disposto 
pelo seu respectivo LAYER de identificação. Somente deverão ser utilizados, como elementos de 
desenho e vetorização, segmentos de reta, linhas e polilinhas, o que não inclui, portanto a utilização 
de arcos, círculos, bsplines ou elipses. Complementando as identificações, serão adicionados a tabela 
de atributos (banco de dados SIG) os nomes dos logradouros de cada imóvel. 
6.17. As informações geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, deverão ser 
definidos de acordo com os parâmetros de DATUM SIRGAS 2000 e Projeção Cartográfica Universal 
Transversa de Mercator (UTM). No que se diz respeito aos arquivos vetoriais, estes serão entregues 
em formato SHAPELIFE e DWG, e os arquivos matriciais (raster) em formato GEOTIFF. 
6.18. As Edificações deverão ser fotografadas e a captura das mesma buscará elucidar a numeral 
predial, o padrão de construção e o seu uso. Os arquivos digitais das fotografias deverão ser 
identificadas a partir do código da inscrição imobiliária, que está contida no cadastro imobiliário do 
município. 
6.19. Deverá ser realizado a implementação da tecnologia SIG (sistema de Informações Geográficas) 
nos computadores da Prefeitura disponibilizados para esta finalidade. Posterior essa etapa, deverá ser 
efetuado capacitação de servidores para utilização do software a fim de viabilizar e facilitar o 
manuseio das informações geradas em campo. 
6.20. Todo o banco de dados gerado pelo projeto deverá ser visualizado e editado por meio das 
ferramentas de SIG. 
6.21. Concluído o trabalho e inserção da Base de Dados atualizada no servidor da Administração, 
deverá ser realizado um treinamento para utilização dos dados em formato DWG, SHP e TIFF no 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
6.22. No término do serviços deverão ser entregues a Administração os seguintes dados: 

Mapeamento Aéreo: Ortomosaico de ortofotos digitais em composição colorida (RGB) em 
formato GEOTIFF das áreas previstas no serviço. Os arquivos deverão ser gravados e 
entregues através de DVD's ou Pen Drives; 

Vetorização: Base Cartográfica Digital Georreferenciada em formato DWG e SHP, contendo 
todos os elementos prescritos no item 2.5. Os deverão ser gravados e entregues em DVD's ou 
Pen Dri yes: 

Relatórios e Notificações: Relatórios Individuais de cada residência, contendo todas as , 
informações (área do lote, área edificada, imagem aérea, foto frontal, etc.) bem cot ot.' 
notificações de adequação tributária, conforme modelo estabelecido pela Prefeitura. 	 i•PROMiDO 

7- DA VISITA TÉCNICA 
7.1. O objetivo da visita técnica é ter a Administração a certeza de que todas as licitantes conhe 
as características e condições envolvidas na execução do objeto, sobremodo em relação à perle 
médica, promovendo-se a completnentação de informações com o objetivo de sanar possíveis 
dúvidas de interpretação das especificações deste Termo de Referência e o conhecimento das 
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condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e, via de consequência, para que as 
propostas de preços reflitam com exatidão a dimensão dos serviços a serem executados, evitando-se 
futuros pleitos aditivos ao contrato por desconhecimento das reais condições do objeto. 
7.2. Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o local da prestação dos serviços e 
tomar conhecimento com as peculiaridades do objeto, mediante prévio agendamento pelo telefone 
(37) 3551- 4243. As visitas técnicas serão realizadas, preferencialmente às 14:00h (quatorze horas), 
nos dias 04.06, 05.06 e 06.06, acompanhadas por servidor municipal designado. A tolerância em 
relação a atrasos será de 10 (dez) minutos. 
7.3. A declaração/atestado de visita técnica será fornecida por este Município, através da Secretaria 
Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento , após confirmação pelo servidor designado 
para acompanhamento, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento das 
características e condições relacionadas com o objeto a ser licitado. 
7.4. A licitante deverá designar um representante legal ou constituir um preposto devidamente 
qualificado para este fim, por meio de documento hábil que contenha autorização para realizar a 
visita técnica em companhia de servidor designado. 
7.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
7.6. A ausência de atestado de visita técnica implicará na desclassificação da proposta vencedora. 

DO PREÇO E PAGAMENTO 
8.1. No preço dos serviços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive taxas, 
impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, frete e outros que incidam ou venham a incidir para 
a disponibilização e prestação do serviço no local e condições estabelecidas. 
8.2. O pagamento será realizado pela Administração mediante devida apresentação da nota fiscal e 
comprovação da liquidação da despesa pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias após à prestação 
dos serviços. 
8.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será 
devolvida ao prestador contratado e o pagamento ficará pendente até que providencie as medidas 
saneadoras. 
8.4. Na hipótese a que se refere o subitem acima, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a 
data de nova reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Município. 
8.5. A contratada deverá faturar as entregas por solicitação de serviço/pedido de compra recebidos, 
sendo vedado acúmulo de pedidos por período superior a um mês, sob pena de não pagamento. Desta 
forma, fica expressamente proibida a emissão de nota fiscal/fatura com pedidos retroativos ou com 
acumulado de entregas/prestações de serviço superior a um mês. 
8.6. As notas fiscais relativas ao mês de dezembro de 2017 devem ser emitidas, impreterivelmente, 
até a data de 31.12.2017, sob pena de não serem aceitas pela Contabilidade Municipal. 
8.7. O pagamento será efetuado, preferencialmente, por transação bancária eletrônica mediante 
crédito em conta corrente a ser indicada pela Contratada. 
8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte formula: 
1= (TX/100) 
EM =1xNx VI:), onde: 
1= índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 	 f APROAIDO 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: 
VP = Valor da parcela em atraso. 

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 
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9.1. Os serviços deverão ser contratados mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Fazenda. 

10- DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1. A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Fazenda exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências verificadas em relatório, 
cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
10.2. A fiscalização pela Administração não exime quaisquer responsabilidades por parte do 
prestador do serviço em referência, sendo única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concerne à regular execução do objeto do contrato. 
10.3. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária MARA 
RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA. 

11 - DA RESPONSABILIDADE DA LICITANTE POR SUAS DECLARAÇÕES 
11.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de Qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante ou a rescisão contratual de pleno direito, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 

12- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações e em perfeitas condições de aproveitamento. 
12.2. Indicar à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, o preposto ou 
responsável legal com legitimidade para manter entendimentos e receber comunicações acerca do 
objeto do contrato. 
12. 3. Comparecer à sede do CONTRATANTE, sempre que solicitada ou comunicada, por meio do 
preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação ou notificação, para esclarecimento de 
quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 
12.4. Comunicar imediatamente qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto contratado na data estipulada e condições previstas. 
12.5. Prestar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante. 
12.6. Providenciar de forma imediata e em tempo hábil, contados a partir da comunicação, nova 
execução ou retificação dos serviços que apresentarem defeito/vício, ou não apresentarem o resultado 
que dele se espera. 
12.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta licitação, não podendo ser 
argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à 
fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços. 
12.8. Prestar os serviços de acordo com as especificações, prazos e condições avençados no presente 
instrumento, de acordo com a descrição ofertada, sendo vedada substituição por outra, de forma que 
os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade. 
12.9. Manter, durante toda execução as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO 
13.1. Menor valor Global 

14- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. A dotação orçamentária para cobrir eventuais despesas decorrente desta contratação estão 
previstas no presente exercício nas rubricas no: 

APROVADO 

1/4:7 
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Luz, 03 de Junho de 2019. 

MARA RUBIA A 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZE 

OLIVEIRA 
E PLANEJAMENTO 

Terefeitura Municipal cá Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ri 

 

, 	HOTXÇÁISkIi;-' 	
, 

195 3.3.90.39.00.00.00.00 

Com base em tais considerações, o setor solicitante acredita ter preenchido os requisitos de 
um projeto básico para efeitos de justificar a contratação do serviço citado. Advindo quaisquer outras 
necessidades de esclarecimento por parte do Departamento de Licitações, nos colocamos à 
disposição. 

Atenciosamente. 

AIJJVON DUARTE 
PREÉ ITO MUNICIPAL 
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OBJETO DA LICITAÇÃO:  "CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM 
UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) .COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE FIXEI NO TERRENO GROUND SAMPLE 
DISTANCE - GSD DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E 
TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, 
GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS IMOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

Processo Adm. n°: 	56/2019 	 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
ma de Julgamento: Menor Preço Global 

. _.ma Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 	AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 - 
Urgência: 
Vigência: 

Observações: 

Convidados: 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton PaullneIII, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz- MG 

 

Folha: 1/1 
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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Excelentíssimo(a) 	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

195 	03.04.1.076.3.3.90.39.00.00.00.00 	GEOREFERENCIAMENTO URBANO E ATUALIZACi 3.3.90.39.05.00.00.00 
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS 

271.175.00 

   

Total previsto: 
	 271.175,00 

ITENS: 

rIte.EnT Quantidade Unid. 'Descrição 
	

I Preço UM. Máximo 	Total Previsto • 
1 	1,000 UN PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇAO DE 	271.175,0000 	271.175,00 

VANT(DRONES) PARA IDENTIFICAÇAO. GEOREFERENCIAMENTO E 
VETORIZAÇAO DOS IMOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO (25464) 

Total Geral —> 
	

271.175,0000 	271.175.00 

Luz, 4 de Junho de 2019. 

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração 



ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

0(a) Secretario De Administração, GERALDO BATISTA CARDOSO, no uso das atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente proceSso administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 	56/2019 
B - Modalidade: 	PREGÃO PRESENCIAL 
C - Forma de Julgamento: Menor Preço Global 
D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 
F - Local de Entrega: 	AVLAERTON PAULINEL11,153- ADMINISTRAÇAO 

- Urgência: 
ri - Vigência: 
I - Objeto da Licitação: "CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM 

UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) , COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE 
DISTANCE - GSD DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO 
E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO. 
GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS IMOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG" 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 
195 	03.04.1.076.3.3.90.39.00.00.00.00 GEOREFERENCIAMENTO URBANO E ATUALIZACAO 	3.3.90.39.05.00.00.00 	271.175,00 

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS 

Total Previsto: 	 271.175,00 

Luz, 4 de Junho de 2019. 

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 - Luz - MG 

Folha: 1/1 
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PARECER 
	

CONTÁBIL 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo; 
[ 	) - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações; 
[ 	- Despesas Extra Orçamentárias. 

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Nr. Processo Adm. /Ano: 
Data do Processo Adm.: 
Modalidade: 

Objeto do Processo Adm.: 

56/2019 
04/06/2019 
PREGÃO PRESENCIAL 

"CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) ,COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL 
NO TERRENO GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS 
IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS 
[MOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

RECURSOS ORCAMENTARIOS 

Cód.Reduzido Unid. Orçam. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível Valor Previsto 

(deve ser preenchido pelo Setor Contábil) 
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EDITAL 
, - 

PROCESSO LICITATORIO N.° 056/2019 PREGÃO PRESENCIAL 

N.°01312019 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE 
CARTOGRÁFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO 
TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO 
TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE — GSD DE SCM, FOTO FRONTAL 
ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E 
TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇA DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 056/2019 PREGÃO N°: 013/2019 

DATA DA LICITAÇÃO: 14/06/2019 	HORÁRIO: 09:00 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade, Pregão presencial, do tipo menor preço GLOBAL nos termos da Lei 10.520/02, 
Decreto 3555/00, Decreto Estadual n°44.786/08, Decreto Municipal n.°10/14, Lei 
Complementar 123/06, Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, de acordo com as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. 

Os envelopes contendo a  proposta e documentação de habilitação serão recebidos em sessão 
pública lã; 09:00 horas dá dia 14/06/2019_, na sala da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura MunicipaL de LUZ-MG, situada Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor 
Parreiras, tel.: (37) 3421- 3030, oportunidade em que serão examinados.0 pregão será realizado 
pela Pregoeira oficial, designada pelo Decreto 2.644/2019 de 22/03/2019. 

1.00 OBJETO 

A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de elaboração da base cartográfica digital georreferenciada da área urbana do 
Município, através de levantamento com veículo aéreo não tripulado (vant/drone), com 
resolução especial de pixel no terreno/ground sample distance — gsd de 5cm, foto frontal 
atualizadas dos imóveis e implementação de todo o apoio e tecnologia necessária, conforme 
termo de referência em anexo. em atendimento à demanda administrativa da secretar 
municipal de administração, planejamento e finança do município de luz/mg. 



Para efeitos de averiguação da tempestividade, conta-se o prazo da ciência efetiva p 
Pregoeira, mediante termo ou e-mail confirmando o recebimento. 

DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

Prefeitura Municipal-  cú Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

      

      

Os anexos deste edital constituem partes integrantes e indissociáveis de seu conteúdo. 

DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação todos os interessados que atuem no ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, mediante comprovação pela certidão de inscrição e situação cadastral do 
CNPJ, atualizada, emitida pela RFB (Receita Federal do Brasil), em conformidade com as 
exigências e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação exigida. 

Não poderá participar do presente certame a empresa: 
Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em 

recuperação judicial; 
Estrangeira que não funcione no País; 
Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada 

inidónea; 
Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 

Administração Pública; 
Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 

vínculo empregatício com a Prefeitura de Luz/NIG. 
Que se encontrar em processo de fusão, cisão ou de incorporação, bem como licitantes que se 

apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 
Que se enquadre juridicamente como cooperativa de mão de obra. 
Os fornecedores que não se enquadrarem no regime jurídico diferenciado da Lei 

Complementar n.° 123/06 poderão ser credenciados normalmente na sessão, mas somente 
poderão oferecer lances na hipótese de não houver ME ou EPP, ou equiparados, que ofertem 
lances para o item, nos moldes do Art. 49, II, da LC 123/06. 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, 
cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.  

Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder 
à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame. 

Para efeitos de comprovação da tempestividade, será aceito envio de documentos via e-mail, 
sendo imprescindível efetuação do protocolo de remessa dos originais em tempo hábil, de forma 
fidedigna ao conteúdo enviado, com documentação ou procuração que comprove os poderes 
para o ato. 

Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO": 
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Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" deverão ser‘Eno  
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura 
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal de Luz/ MG, na Av. 
Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras —A/C da pregoeira até o dia 
14.06.19 ás 09:00 hs. 

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

I - Envelope contendo Proposta Comercial: 

MUNICIPIO DE LUZ-MG PREGÃO PRESENCIAL 
N.° 013/2019 ENVELOPE N.° 1 — PROPOSTA 
COMERCIAL 
PROPONENTE 	  

- Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

MUNICÍPIO DE LUZ-MG PREGÃO 
PRESENCIAL N.°013/2019 
ENVELOPE N.° 2— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE 	  

O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme ANEXO III (a referida declaração  
deverá estar por fora dos envelopes). 

Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de correios e telégrafos 
ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e 
data estabelecida no preâmbulo (enviar também documentação pertinente à declaração de 
habilitação prévia, ANEXO III, no envelope da proposta comercial). 

O licitante que enviar sua documentação via postal, deverá providenciar a autenticação dos 
documentos necessários. 

A participação na forma do item "4.3" inviabiliza a apresentação de lances por parte do 
licitante. 

9.  
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%00ErRoo 
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 
referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. 

Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua 
conferência e, em seguida, os lances. Será aberto o envelope de habilitação da licitante 
vencedora. Também será efetuada a conferência da documentação. Ao final, havendo ou não a 
adjudicação do objeto, todos os documentos ficarão à disposição das licitantes interessadas, para• 
análise e rubrica se assim o desejarem. 

Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

O licitante que enviar sua documentação via postal, deverá providenciar a autenticação dos 
documentos necessários. 

Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

- documento oficial de identidade: 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou 
documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no 
caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em 
decorrência de tal investidura (vide observações constantes do ANEXO III); 

Prefeitura Wunicipal e  á Luz 
Secretaria Municipal de Administração 
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Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 
referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. 

Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua 
conferência e, em seguida, os lances. Será aberto o envelope de habilitação da licitante 
vencedora. Também será efetuada a conferência da documentação. Ao final, havendo ou não a 
adjudicação do objeto, todos os documentos ficarão à disposição das licitantes interessadas, para 
análise e rubrica se assim o desejarem. 

Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

O licitante que enviar sua documentação via postal, deverá providenciar a autenticação dos 
documentos necessários. 

Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou 
documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no 
caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em 
decorrência de tal investidura (vide observações constantes do ANEXO III); 
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III - Comprovação de enquadramento no regime jurídico da LEI Complementar 123/06. 
(OBS: conforme ANEXO IX ou nos termos do item "5.6”, mediante certidão simplificada ou 
certificado de MEI) 

Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, 	tais corno contrato social, 
acompanhado da última alteração contratual, e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 

Em se tratando de Microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a comprovação desta 
condição será efetuada, preferencialmente, mediante certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial, com data de emissão de até 90 (NOVENTA) DIAS  antes da abertura da sessão e 
deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar n°. 123/2006. 

A(s) certidão(ões) apresentada(s) após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá(ão) 
obrigatoriamente que ter(em) sido em itida(s) no exercício em curso. 

Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, deverá apresentar declaração de 
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Ju rídicas ou equivalente, da sede da Microem presa e da Empresa de Pequeno Porte. 
Na hipótese do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento 

mencionado no item acima, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, deverá ser 

apresentada, no credenciamento, declaração de emitida pelo representante da empresa, 
sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância, bem como apresentação 

do balanço patrimonial do último exercício (modelo disponível no ANEXOIX). 

Em se tratando de ME!, deverá apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual (ME!), disponível no endereço: 
http: //www.portaldoempreendedor.gov.br  

A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 
participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

Os documentos que não estiverem autenticados em cartório, quando for o caso, deverão estar 
acompanhados da via original, para efeitos de autenticação pelos servidores no ato da sessão de 
pregão, sob pena de indeferimento do credenciamento, em consonância ao que dispõe o item 

Sob pena de não se credenciar, todos os documentos apresentados deverão estar em nome do 
licitante, conforme item "7.7", infra, e, obrigatoriamente, com objeto social/atividade 
empresarial condizente com objeto deste certame. 



O 	representante 
credenciado. 

Prefeitura Municipal á Luz 
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poderá ser substituído por outro devidamente 

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de urna empresa 
licitante. 

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas 
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem 
a exata compreensão de seu conteúdo, preferencialmente observando o modelo anexo a este 
edital, e deverão constar: 

Nome/razão social da licitante, número do CNPJ, endereço, telefone, e- mail e fax da empresa 
proponente; 

Especificação detalhada do objeto, com descrição completa do serviço proposto e seu 
respectivo preço; 

Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será executado 
conforme estipulado neste edital. 

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega 
dos envelopes; 

Prazos de execução do serviço de acordo com o estipulado no termo de referência (ANEXO 
I), bem como prazo, garantia e demais condições que estiverem ali estabelecidas. 

Atestado de Visita Técnica assinado pelo servidor responsável, declarando de que conhece 
plenamente a dimensão e características do objeto para o qual apresentou proposta, tomando 
conhecimento de suas características e real dimensão, e que concorda com as condições 
estabelecidas pela Administração Municipal, na forma do ANEXOX. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus 
anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, bem como aquelas que apresentarem preço excessivo ou manifestamente 
inexequível. 

As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela pregoeira, caso contenham erros de 
soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, 
hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida à representante da 
empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão. 

Os preços serão cotados com 02 (duas) casas decimais. Ex: R$ 10,50 

Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, 
deslocamento até o destino e quaisquer outros ônus que 
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porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficar 
cargo única e exclusivamente da contratada. 

A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta 
Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos 
para o certame, nos termos do ANEXO III, conforme item "4.2" supra. 

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas um preço para cada item do objeto desta licitação. 

Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, 
sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital. 

7. DA HABILITAÇAO 

Quanto à REGULARIDADE JURíDICA, a licitante apresentará: 

registro comercial, no caso de empresa individual; 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição 
de seus administradores. 
C) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
ou entidade competente. 
OBSERVAÇÃO: Estará dispensada de apresentar os documentos supramencionados (item 7.1), 
a licitante que já os tiver apresentado para efeitos de credenciamento. 

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP]) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 
prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União e prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante. 
C) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, mediante a apresentação de: 

certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 
inadimpl idos perante a Justiça do Trabalho. 
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Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: °OlffiRO 
certidão negativa específica por ação de falência, concordata ou recuperação judicia 

expedida por órgão competente da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) 
dias antes da data fixada para abertura dos envelopes "Documentação". 	 • 

Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no 
sítio da Secretaria da Receita Federal. 

Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço 
Patrimonial e demonstração do resultado do exercício — DRE, comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06 
ou comprovação emitido pela Junta Comercial. 

Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 
/ - Quanto à capacidade técnico-operacional: 

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), em plena validade. 

Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de um ou mais Atestados 
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada. Tais atestados deverão ser relativos à execução de serviço de 
engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação. 
C) Declaração emitida pela Licitante de que possui, na data prevista para a entrega da proposta. 
CERTIDÃO DE CADASTRO DE AERONAVE NÃO TRIPULADA vigente emitida pela 
ANAC, Uso (Purpose): não recreativo (non- recreational) com Ramo de atividade (Business): 
Acro levantamento — Aeroprospecção. 

II - Quanto à capacitação técnico profissional: 
Indicação da composição c qualificação de cada um doS membros da EQUIPE TÉCNICA 

que se responsabilizará pela coordenação e gerenciamento dos trabalhos (se possível, incluir a 
"certidão de responsabilidade técnica" emitida pelo CREA no tocante ao responsável técnico 
indicado pela empresa). 

O responsável técnico e os membros da equipe técnica relacionada deverão pertencer ao 
quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 
tal, para fins deste Edital: 
I - o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
II - o administrador ou o diretor; 
III - o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
IV - o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante. 
e) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais que compõem a equipe técnica 
poderão ser substituídos, nos termos do Artigo 30, §010, da Lei n° 8.666/93, por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde 
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que a substituição seja previamente comunicada e aprovada pela Administração Municipal. 

Quanto à comprovação do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, apresentará: 
Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o artigo 
27, V, da da Lei 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.° 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VI. 

Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 
Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2°, 

Lei 8.666/93), conforme ANEXO V. 
Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (ANEXO VII). 

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, obrigatoriamente, com número do CNN e endereço respectivo, observando-
se que: 

se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

e) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem 
incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior, salvo 
quanto às hipóteses de tratamento diferenciado conferido às ME/EPP e equiparados pelo regime 
jurídico da LC.123/06. 

8. DA SESSAO DO PREGÃO 

Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, a Pregoeira procederá à abertura dos envelopes de proposta comercial dos 
licitantes, cadastrando-as no sistema. 

Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a 
sessão do PREGÃO para os lances. 

Na hipótese de ocorrência de problemas operacionais com o sistema de apuração 
informatizado, ou com os arquivos apresentados pelas proponentes, a sessão será suspensa por 
tempo necessário às devidas correções. 
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DA CLASSIFICAÇAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 

Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas coindições definidas no artigo anterior, a 
pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 
preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 

DOS LANCES VERBAIS 

Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço e os demais. 

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

Na sucessão de lances. a diferenca de valor será estipulada na própria sessão  

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 

Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termbs do edital e que seu preço 
seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 

A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
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O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as I icitantS0p 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. Portanto, o beneficio conferido às 
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, nos termos da Lei Complementar 
123/06, somente será aferido após a finalização da etapa de lances para cada item, conforme 
estabelece o item "11.2.", deste edital. 

11. DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DO VENCEDOR 

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço 
GLOBAL, observados os prazos máximos para execução, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital e seus anexos. 

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
rnicroempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP e houver proposta apresentada por 
ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate 
previstono art. 44, §2°, da Le i Complementar n°. 123/2006. 

Verificado o empate PELO SISTEMA INFORMATIZADO DA PREFEITURA, após termino 
dos lances para o respectivo item proceder-se-á da seguinte forma: 

A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada 
em] lugarnocertame,sobpenadepreclusão do exercício do direito de desempate; 

Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigênciashabil itatórias, 
seráadjudicadoemseufavoroobjetodestePregão; 

Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no 
limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicadoemfavordapropostaclassificadaem 1°1ugarnaetapa de lances. 

Será considerado vencedor, o licitante que ao final da 'disputa de lances, observadas as 
disposições da Lei Complementar n.° 123/2006, ofertar o menor preço Global, de acordo com as 
especificações do edital. 

Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a 
pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua 
aceitabilidade. 
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ia 
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura d&c:TiR° 

invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta  
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 
competente ou por servidor designado para o pregão mediante apresentação dos 
documentos originais. 

As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 

Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente apresentar 
preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. 

Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis 
in ic ial mente concedidos. 

A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; 
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão VÁLIDOS POR 90 (NOVENTA) DIAS  contados de sua 
expedição ou assinatura, ressalvadas as exceções previstas no edital. 

Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será 
inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do 
licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se 
necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 
vencedor. 

A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros 
da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
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A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualqu 
informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira. 

Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será mareada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

DA ADJUDICAÇAO 

Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e 
motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da 
licitante. 

DO RECURSO 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar  imediata e  motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de 
recurso. 

O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados 

' para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

A falta de apresentação das razões importará na decadência do direito de recurso, culminando 
com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 

As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, à Pregoeira, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

Para efeitos de comprovação da tempestividade, será aceito envio de documentos via e-mail, 
sendo imprescindível efetuação do protocolo de remessa dos originais em tempo hábil, de forma 
fidedigna ao conteúdo enviado, com documentação ou procuração que comprove os poderes 
para o ato. 
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Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela Administração, nos 
termos do Art. 109, §4°, da Lei 8666/93. 

Em caso de necessidade de realização de diligência necessária para decisão do mérito, ou por 
motivo de força maior, o prazo de decisão poderá ser prorrogado, mediante justificativa 
fundamentada, nos moldes da Lei 9784/99. 

O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. 

Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a 
pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite 

do objeto pelo Setor Requisitante. 

A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município ou, na impossibilidade deste, no quadro de avisos 
localizado no átrio da Prefeitura Municipal. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO 

Encerada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a pregoeira adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor. 

Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3°, 
da Lei 8.666/93, o Prefeito Municipal Ailton Duarte autoridade competente, homologará o 

procedimento licitatório. 

Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro 
lugar por Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação pela Administração, para assinar o respectivo contrato, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei 8666/93. 

A contratação formalizar-se-á mediante assinatura do contrato, observando-se as cláusulas e 
condições dispostas neste edital e seus anexos. 

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1° 
(primeiro) classificado, ou 

Secretaria Municipal de Administração 
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revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital. 

Os demais licitantes serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto 
e poderão ser convocados a celebrar contrato com a Administração, nos casos previstos neste 
Edital. 

15. CONDIÇOES DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente certame será executado em conformidade com as especificações técnicas, 
cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e 
documentação anexa. 

A partir da execução, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a 
sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua 
aceitação ou rejeição. 

Constatadas irregularidades/desconformidades no objeto contratual, a Administração 
Municipal poderá: 

Se disser respeito à especificação do serviço, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
que seja refeito em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de rescisão do contrato, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

Na hipótese de quantitativos diferentes, a Contratada deverá complementa- los em 
conformidade com a indicação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Finanças, em prazo compatível com a quantidade a ser adequada, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado sob, pena de rescisão e sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

De acordo com a legislação a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de serviço ou de procedimentos 
empregados. 

O serviço rejeitado poderá ser refeito uma única vez, dentro de até 5 (cinco) dias úteis após 
constatação pelo próprio prestador ou pelo Setor Requisitante, e, não o sendo, estará 
caracterizado inadimplemento contratual absoluto, com incidência das penalidades cabíveis, 
sem prejuízo de eventual rescisão. 

Após este prazo, a Administração reserva-se o direito de recusar o objeto rejeitado à 
contratada, sem nada a pagar. 

Após o recebimento definitivo, a contratada responderá por vícios porventura apresentados 
pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 

A contratada deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação.  , 
até que seja satisfeita a obrigação assumida. 
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Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou rec 4kr• 	tO 
se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação,°°E  
para retirá-lo. 

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 

DO PAGAMENTO 

A Nota Fiscal / Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no ANEXO 1 
— Termo de referência. 

A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no ANEXO 1 — 
Termo de Referência. 

DAS PENALIDADES 

Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, ou recusar-se a entregar 
documentação exigida para o aperfeiçoamento da relação contratual, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor 
de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária 
do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 5 anos. 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato e neste edital, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
1 - Advertência; 
H- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o 50  (quinto) dia útil de atraso na 
prestação do serviço, sobre o valor da ordem/solicitação de serviço ou instrumento equivalente, 
por ocorrência; 
111- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ordem/solicitação de serviço ou instrumento 
equivalente, no caso de atraso superior a 05 (cinco) dias úteis, com a consequente rescisão 
contratual, quando for o caso; 
IV - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global empenhado, sem prejuízo de 
eventual rescisão, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade e quantidade dos serviços; 
14 execução de serviço com especificações e/ou objeto diversos da proposta ofertada e 
adjudicada, salvo em caso de prestação superior e devidamente justificada e aceita pela 
Administração; 
C) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, sem justificativa prévia e fundamentada, 
devidamente aceita pela Administração; 
O descumprimento de cláusula contratuat 
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V - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar con 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nas hipóteses do inciso anterior, sem 
prejuízo da cumulação com a multa. 

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, desistir do 
compromisso/contrato ou der causa à sua rescisão, sem justificativa prévia e fundamentada, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de cumulação de multa de até 10% do 
valor empenhado e demais cominações legais. 

Sem prejuízo de eventuais multas, deverá ser emitida Declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 

Para os fins deste edital serão considerados inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 
93, 94, 95 e 97 da Lei n°8.666/93. 
17.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Luz-MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá 
ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária n°: 

	

FICHA 
	

DOTAÇAO 

	

195 
	

3.3.90.39.00.00.00.00 

DISPOSIÇOES GERAIS 

A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à prestação do 
serviço ou contratação do objeto. 

Caso o adjudicatário não execute o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-
se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação. 
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Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução do objeto/serviço, decorrentes",IROO 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamentefundamentada. 

Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 

Constituem motivos para RESCISÃO do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 
listados pela Lei n° 8.666/93, nos artigos 77 c 78 e 79. 

A Administração poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme estabelecido no Art.65, § 1°, da Lei 8666/93. 

Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a 
segurança da prestação dos serviços. 

Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão. 

É facultado a pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

O desatendimento à exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão, em consonância com os termos do 
item "6.3" deste edital. 
19.11.2 A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo 
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É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado. 

Por força das Leis Federais n° 9.069/95 e 10.192/01, a periodicidade de reajustamento dos 
preços será anual, ficando assegurada à contratada e/ou contratante, na forma do art. 65, 11, da 
Lei 8.666/93, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de 
Imprensa do Município, ou na ausência deste, em aviso no mural do átrio da Prefeitura 

Municipal. 

Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 

A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Na contagem dos PRAZOS estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia útil de expediente na 
Prefeitura. 

No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

Cópias do Edital e seus anexos compras@luz.mg.gov.br  ou poderá ser obtido na sala do 
Departamento Municipal de Licitações, no horário de 13:00b às 17:00h, no endereço referido no 
preâmbulo deste Edital. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
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Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser obis% 
de consulta, por escrito, a Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço declinado rib1/4...,9110°.‹  
preâmbulo do presente Edital. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0*37) 
3421-3030, ou pelo e- mau: comprasRluz.1n2.gov.br  

Fazem parte integrante deste Edital: 

ANEXO I Termo de referência 

ANEXO II Modelo de Credenciamento 

ANEXO III Modelo de Declaração (art.4°, VII, da Lei 10.520/2002) 

ANEXO IV Modelo de Proposta Comercial 

ANEXO V Modelo Declaração: inexistência de fato superveniente 

ANEXO VI Modelo Declaração (art.27, V. da Lei 8666/1993) 

ANEXO VII Modelo Declaração de concordância com os termos do edital 

ANEXO VIII Minuta Contratual 

ANEXO IX Modelo de declaração de enquadramento ME/EPP 

ANEXO X Modelo de atestado de visita técnica 

Luz, 03 de Junho de 2019. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO N° 013/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 056/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL 
GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 
LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), 
COM RESOLUÇÃO ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE 
DISTANCE — GSD DE 5CM FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E 
IMPLANTAÇÃO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS. 

CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

ITE 
M 

IUNID. 
ESPECIFICAÇÃO BÁSICA QTDE 

MEDID 
A 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

1 

Prestação 	de 	serviço 	especializado 	de 
elaboração da base cartográfica digital 
georreferenciada 	da 	área 	urbana 	do 
município, através de levantamento com 
Veiculo aéreo não tripulado 
VANT/DRONE). Com resolução espacial de 
pixel no terreno/Ground Sample Distance — 
GSD de 5cm, foto frontal atualizadas dos 
imóveis e implementação de todo o apoio e 
tecnologia necessária. 

01 Serviço (SV) 03 MESES 

OBS: OS VALORES CONSIDERADOS PARA EFEITO DE CADASTRAMENTO DAS 
PROPOSTAS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO PREGÃO SERÃO AQUELES 
REFERENTES AO VALOR GLOBAL. 

JUSTIFICATIVA; 
1. Os serviços em referência são necessários porque o Município de LUZ- MG encontra-se com 
defasagem histórica na base cartográfica de sua área urbana, sendo que tal inconsistência tem 
repercussões diretas sobre o lançamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), já que 
a base de cálculo sobre a área tributável não alcança incidência sobre os percentuais reais dos 
imóveis, ocasionando perda de arrecadação justamente no imposto municipal por excelência. 
2.Com  tal medida almeja-se possibilitar o desenvolvimento de ações para constituir novo banco 
de dados para enquadramento dos imóveis municipais tributáveis sobre dados reais, no intuito 
de incrementar a arrecadação municipal decorrente do IPTU. 

Acrescente-se que Administração Municipal não possui em seus quadros funcionários com 
a capacitação exigida para cumprimento das formalidades técnicas e com experiência necessária 
para formatação dos relatórios compatíveis com o mapeamento cartográfico da área urbana, nem 
tampouco dispõe dos equipamentos necessários para execução deste serviço. 

Também, com a presente licitação, o Município busca formalizar a contratação destes iten 
buscando evitar com tal medida o fracionamento de despesa. 

Outrossim, como se trata de serviços comuns, amplamente referenciados pelo merca 
adotou-se a modalidade pregão. 
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6. Por fim, as especificações técnicas exigidas são necessárias e imprescindíveis para 
obtenção de serviços de qualidade, compatíveis com as praticadas no mercado em referência. 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
1. Os códigos, características, especificações e descrições fornecidas podem, eventualmente, 
divergir das especificações equivalentes no mercado, neste caso, ou seja, havendo divergências 
consideráveis quanto às especificações, devem prevalecer as detalhadas neste Edital. 
2. O critério de mensuracão será a unidade SERVICO (SV), que deverá envolver todos os 
custos e encargos inclusos na prestação do serviço, inclusive, deslocamento. 
3. As normas ambientais e de segurança do trabalho devem ser rigorosamente observadas pelo 
prestador, sob pena de responsabilização do contratado. 
4. A "quantidade" do SERVIÇO (SV), foi definida levando-se em conta o número de registros 
prediais/territoriais atualmente cadastrados: 

7790 imóveis urbanos; 
perímetro urbano de acordo com a Lei Municipal 2.541/2014. 

5. De acordo com a legislação vigente o prestador de serviços contratado/registrado é obrigado 
a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
de serviço ou de materiais empregados. 
6. O serviço rejeitado poderá ser substituído uma única vez, em tempo hábil, após solicitação 
pelo Setor Requisitante, de acordo com o disposto no item "15.5", do presente edital. 
7. A prestação de serviço, nos moldes ora estabelecidos, não configura sob nenhuma hipótese, 
vínculo trabalhista com o Município de Luz/MG. 
8. Deverá ser utilizado pelo menos um veículo aéreo não tripulado (Vant/Drone) com resolução 
espacial de Fixei no terreno (ground Sample Distance — GSD) de 5 cm. 
9. A contratada deverá providenciar a vetorização da Base Cartográfica Digital. 
10. A contratada deverá registrar foto Frontal das Fachadas das edificações. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 
Em caso da edificação Localizadas na esquina do arruamento, serão necessário a captura de 2 
(duas) ou mais fotografias. 
11. A contratada deverá providenciar implementação de software de tecnologia SIG (Sistema 
de Informação Geográfica) nos computadores da Prefeitura e posterior capacitação de servidores 
para uso das ferramentas do Software. 
12. A contratada deverá providenciar o treinamento de servidores para utilização dos arquivos 
vetoriais e matriciais. 
13. A contratada deverá responsabilizar-se pelo suporte técnico "áz /oco" ou a distância pelo 
prazo de 06 (seis) meses após a conclusão total dos serviços. 
14. 	A base cartográfica digital Georreferenciada será elaborada por meio de fotografias 
aéreas capturadas com alta resolução de pixel ou GSD (ground Sample Distance — o tamanho do 
menor elemento da imagina) 5cm. 
15. As Fotografias aéreas serão processadas em softwares específicos de aerofotogrametria, a 
fim de gerar Ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolução e acurácia em formato 
GEOTIFF, pelas quais será possível realizar as vetorizações dos objetos de interesse da 
Prefeitura. 
16. O veículo aéreo não tripulado (VANT), que será utilizado na captura das fotografias 
georreferenciadas, possui interface combinada ao controle terrestre, ou seja, todas as etapas de 
voo (planejamento, decolagem, controle e pouso) serão executados pelo software que 
acompanha o VANT, sendo que a comunicação (base-VANT; VANT- base) ocorrerá via link 
rádio. 
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ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
Os códigos, características, especificações e descrições fornecidas podem, eventualmente, 

divergir das especificações equivalentes no mercado, neste caso, ou seja, havendo divergências 
consideráveis quanto às especificações, devem prevalecer as detalhadas neste Edital. 

O critério de mensuração será a unidade SERVIÇO (SV), que deverá envolver todos os 
custos e encargos inclusos na prestação do serviço, inclusive, deslocamento. 
19.As normas ambientais e de segurança do trabalho devem ser rigorosamente observadas pelo 
prestador, sob pena de responsabilização do contratado. 
20. A "quantidade" do SERVIÇO (SV), foi definida levando-se em conta o número de 
registros prediais/territoriais atualmente cadastrados: 

7790 imóveis urbanos; 
perímetro urbano de acordo com a Lei Municipal 2.541/2014. 

21. De acordo com a legislação vigente o prestador de serviços contratado/registrado é 
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução de serviço ou de materiais empregados. 
22. O serviço rejeitado poderá ser substituído uma única vez, em tempo hábil, após solicitação 
pelo Setor Requisitante, de acordo com o disposto no item "15.5", do presente edital. 
23. A prestação de serviço, nos moldes ora estabelecidos, não configura sob nenhuma 
hipótese, vínculo trabalhista com o Município de Luz/MG. 
24. Deverá ser utilizado pelo menos um veículo aéreo não tripulado (Vant/Drone) com 
resolução espacial de Pixel no terreno (ground Sample Distance — GSD) de 5 cm. 
25. A contratada deverá providenciar a vetorizacão da Base Cartográfica Digital. 
26. A contratada deverá registrar foto Frontal das Fachadas das edificações. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 
Em caso da edificação Localizadas na esquina do arruamento, serão necessário a captura de 2 
(duas) ou mais fotografias. 
27. A contratada deverá providenciar implementação de software de tecnologia SIG (Sistema 
de Informação Geográfica) nos computadores da Prefeitura e posterior capacitação de servidores 
para uso das ferramentas do Software. 
28. A contratada deverá providenciar o treinamento de servidores para utilização dos arquivos 
vetoriais e matriciais. 

	

29. 	A contratada deverá responsabilizar-se pelo suporte técnico "in loco" ou a distância pelo 
prazo de 06 (seis) meses após a conclusão total dos serviços. 

	

30. 	A base cartográfica digital Georreferenciada será elaborada por meio de fotografias 
aéreas capturadas com alta resolução de pixel ou GSD (ground Sample Distance — o tamanho do 
menor elemento da imagina) 5cm. 
31. As Fotografias aéreas serão processadas em softwares específicos de aerofotogrametria, a 
fim de gerar Ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolução e acurácia em formato 
GEOTIFF, pelas quais será possível realizar as vetorizações dos objetos de interesse da 
Prefeitura. 
32. O veículo aéreo não tripulado (VANT), que será utilizado na captura das fotografias 
georreferenciadas, possui interface combinada ao controle terrestre, ou seja, todas as etapas de 
voo (planejamento, decolagem, controle e pouso) serão executados pelo software que 
acompanha o VANT, sendo que a comunicação (base-VANT; VANT- base) ocorrerá via link de 
rádio. 
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O VANT deverá possuir GPS e Câmera embarcada de alta resolução, que atende a cap 
de fotos com 5 cm de GSD no Terreno sendo desenvolvido para serviços com esta finalidade. 

A geração do ortomosaico a partir das fotos áreas obtidas pelo VANT deverá ser realizada 
com software específico de aerofotogrametria. 

O Processo de oftorretificação irá aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar 
distorções de geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruídos, ondulações, manchas, riscos, 
deformações, problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste e a 
tonalidade do produto final, sem que as informações visuais sejam prejudicadas. 

A contratada deverá providenciar Implantação de plataforma com banco de dados relacional 
de alto desempenho e SIG integrador de imagens de alta resolução, vetores dos dados cadastrais 
dos imóveis e dados cadastrais dos contribuintes. E geração de relatórios e mapas temáticos" 

O banco de Dados com a ultima atualização será disponibilizado pela Prefeitura com a 
relação aos imóveis urbanos do município, o que inclui arquivos em Formato XLS, SFIP KMZ, 
KML, DOC, DWG, PDF, JPEG. 

As informações deverão ser confrontadas com as áreas das edificações e lotes dos imóveis 
extraídas das interpretações realizadas a partir do ortomosaico. No que se diz respeito aos 
elementos a serem vetorizados na área urbana, estes incluem: Quadras, lotes, contornos prediais, 
contornos de terrenos, ruas, rodovias e hidrografia. 

Os mesmo deverão ser incluídos em um arquivo único, pelo qual cada elemento estará 
disposto pelo seu respectivo LAYER de identificação. Somente deverão ser utilizados, como 
elementos de desenho e vetorização, segmentos de reta, linhas e polilinhas, o que não inclui, 
portanto a utilização de arcos, círculos, bsplines ou elipses. Complementando as identificações, 
serão adicionados a tabela de atributos (banco de dados SIG) os nomes dos logradouros de cada 
imóvel. 

As informações geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, deverão 
ser definidos de acordo com os parâmetros de DATUM SIRGAS 2000 e Projeção Cartográfica 
Universal Transversa de Mercator (UTM). No que se diz respeito aos arquivos vetoriais, estes 
serão entregues em formato SHAPELIFE e DWG, e os arquivos matriciais (raster) em formato 
GEOTIFF. 

As Edificações deverão ser fotografadas e a captura das mesma buscará elucidar a numeral 
predial, o padrão de construção e o seu uso. Os arquivos digitais das fotografias deverão ser 
identificadas a partir do código da inscrição imobiliária, que está contida no cadastro imobiliário 
do município. 

Deverá ser realizado a implementação da tecnologia SIG (sistema de Informações 
Geográficas) nos computadores da Prefeitura disponibilizados para esta finalidade. Posterior 
essa etapa, deverá ser efetuado capacitação de servidores para utilização do software a fim de 
viabilizar e facilitar o manuseio das informações geradas em campo. 

Todo o banco de dados gerado pelo projeto deverá ser visualizado e editado por meio das 
ferramentas de SIG. 

Concluído o trabalho e inserção da Base de Dados atualizada no servidor da Administração, 
deverá ser realizado um treinamento para utilização dos dados em formato DWG, SHP e TIFF 
no Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

No término do serviços deverão ser entregues a Administração os seguintes dados: 

Mapeamento Aéreo: Ortomosaico de ortofotos digitais em composição colorida (RGB) 
em formato GEOTIFF das áreas previstas no serviço. Os arquivos deverão ser gravados e 
entregues através de DVD's ou Pen Drives; 

Vetorização: Base Cartográfica Digital Georreferenciada em formato DWG e 
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SHP, contendo todos os elementos prescritos no item 2.5. Os deverão ser gravados e 
entregues em DVD's ou Pen Drives; 

Relatórios e Notificações: Relatórios Individuais de cada residência, contendo todas as 
informações (área do lote, área edificada, imagem aérea, foto frontal, etc.) bem como 
notificações de adequação tributária, conforme modelo estabelecido pela Prefeitura. 
A empresa CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre dados, informações e documentos 

fornecidos pela Administração ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo 
vedada toda e qualquer divulgação e reprodução dos mesmos, durante a vigência do contrato e 
mesmo após o seu término. 

Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou 
elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto do contrato serão de exclusiva 
propriedade do Município de Luz-MG, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou 
veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de 
responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente. 

DA VISITA TÉCNICA 
O objetivo da visita técnica é ter a Administração a certeza de que todas as licitantes 

conhecem as características e condições envolvidas na execução do objeto, sobremodo em 
relação à dimensão do perímetro urbano, promovendo-se a complementação de informações 
com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação das especificações deste Termo de 
Referência, bem como o conhecimento das condições para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação, e, via de consequência, almejando que as propostas de preços reflitam com exatidão 
a dimensão dos serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos aditivos ao contrato por 
desconhecimento das reais condições da execução do objeto. 

Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o local da prestação dos 
serviços e tomar conhecimento com as peculiaridades do objeto, mediante prévio 
agendamento pelo telefone (37) 3421- 3030. As visitas técnicas serão realizadas, 
preferencialmente às 14:00h (quatorze horas), nos dias 10.06, 11.06 e 12.06, acompanhadas 
por servidor municipal designado. A tolerância em relação a atrasos será de 10 (dez) 
minutos. 

A declaração/atestado de visita técnica será fornecida por este Município, através da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, após confirmação pelo 
servidor designado para acompanhamento, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno 
conhecimento das características e condições relacionadas com o objeto a ser licitado. 

A licitante deverá designar representante legal ou constituir um preposto, devidamente 
qualificado para este fim, por meio de documento hábil que contenha autorização para realizar a 
visita técnica em companhia de servidor designado. 

Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

A ausência de atestado de visita técnica implicará na desclassificação da proposta vencedora. 

DO PREÇO 
No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas 
c previdenciárias, bem como quaisquer outras 
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obrigações e encargos inerentes à execução do objeto, não sendo admitidos pleitos 
acréscimos a qualquer título. 

DA GARANTIA 
Os serviços prestados deverão ser garantidos contra imperfeições, imprecisões, deficiências 
técnicas e desconformidades ao que fora solicitado por um período de 6 meses após a execução, 
contados a partir da data do recebimento pelo Município de Luz - MG, sem prejuízo da garantia 
legal de que trata a Lei n° 8.078/90. 

DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE POR SUAS DECLARAÇÕES: 
O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados de acordo com 

as especificações e em perfeitas condições de admissibilidade. 
Indicar à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças o preposto ou 

responsável legal com legitimidade para manter entendimentos e receber comunicações acerca 
do objeto do contrato. 

Comparecer à sede do contratante ou responder notificação, sempre que solicitada, por meio 
do preposto, no prazo de 24h (vinte quatro horas) da convocação ou comunicação, para 
esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 

Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite execução do objeto contratado na data estipulada e condições previstas. 

Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante. 
Providenciar no máximo em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação, 

retificação ou substituição dos serviços que forem rejeitados. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta licitação, não podendo ser 
argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à 
fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços. 

Prestar os serviços de acordo com as especificações, prazos e condições avençados no 
presente instrumento, de acordo com a descrição ofertada, sendo vedada substituição por outra, 
salvo por coleta de qualidade superior mediante devida justificativa e autorização por parte do 
setor requisitante, de forma que os serviços sejam realizados com esmero c perfeição, 
executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

Manter, durante toda relação contratual as obrigações assumidas, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

Observar estritamente as condições definidas sobre a especificação dos serviços e 
qualificação técnica exigida, a fim de manter a padronização e qualidade da prestação do serviço 
durante a vigência da relação contratual. 

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O CONTRATO 
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O contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela contratada, sem 
autorização por escrito do Contratante, sob pena de aplicação de penalidades e sanções,. 
inclusive rescisão. 

É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação, sem prévia autorização 
do Contratante. 

As condições estabelecidas no edital fazem parte integrante do contrato dele decorrente. 

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATANTE 
Acompanhar, fiscalizar c dar recebimento da entrega dos serviços, através do servidor 

responsável pelo recebimento; 
Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
Sustar o recebimento da prestação de serviços que não estiverem de acordo com as 

especificações exigidas. 
Zelar pelas condições de trabalho disponibilizadas, disponibilizando à Contratada acesso aos 

dados, repartições e insumos que necessitar para desenvolver as soluções esperadas. 

PRAZO E LOCAL DA EXECUÇÃO: 
Os serviços solicitados deverão ser prestados aos respectivos setores requisitantes em até 05 

(cinco) dias úteis a contar da solicitação/ordem de serviço ou instrumento equivalente, com 
periodicidade quinzenal, nos horários acima determinados. 

O local de execução será determinado por ocasião da expedição da solicitação/ordem de 
serviço ou instrumento equivalente, tendo em vista a natureza e especificidades do serviço ora 
referenciado. 

PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias úteis do mês subseqüente à prestação do 
serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante. 

OBSERVAÇÕES ACERCA DO PAGAMENTO: 
O pagamento das faturas/notas fiscais seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, 
trabalhistas, e, em especial junto ao INSS e FGTS. 

Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será 
devolvida a contratada e o pagamento ficará pendente até que providencie as medidas 
saneadoras. 

Na hipótese a que se refere o subitem acima, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias 
após a data de nova reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao 
Município. 

A contratada deverá faturar os serviços por ordem/solicitação ou instrumento equivalente, 
sendo vedado acúmulo de pedidos por período superior a um mês, sob pena de não pagamento. 
Desta forma, fica expressamente proibida a emissão de nota fiscal/fatura com pedidos 
retroativos ou com acumulado de ordem/solicitação de serviços superior a um mês. 

Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, 
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não 
recolhimento de multa aplicada. 

Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 
qualidade. 

O pagamento será efetuado, preferencialmente, por transação bancária eletrônica mediant 
crédito em conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivame 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e s 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que o 
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juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por ce 
ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 
1= (TX/100) 
EM =I xNx VP, onde: 
I = índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM 
= Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 
Valor da parcela em atraso. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente 
deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas n°: 

F1CH DOTAÇÃO 
A 

195 3.3.90.39.00.00.00.00 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

A Administração Municipal, através da Secretária Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 

A fiscalização pela Administração não exime quaisquer responsabilidades por parte do 
prestador de serviços em referência, sendo única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no 
que concerne à regular execução do objeto do contrato. 

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária Mara Rúbia 
Azevedo Oliveira. 

DO VALOR ESTIMADO 
O valor estimado para eventuais contratações no presente pregão encontra-se autuado no 
processo, estando disponível para consulta de quaisquer interessados. 

ADJUDICAÇÃO 
Menor preço Global. 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração, plane' 	 nças 

LEL sWàt OS NOGUEIRA VANUSACANDI A PEOLIVEIRABRITO 

B/ 15.575-ADVOGADO PREGOEIRA 
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ANEXO II 

MODELO PARA O CREDENCIAMENTO 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATORIO N.° 056/2019 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 	 , portador (a) 
da Cédula de Identidade n° 	e CPF n° 	, a participar da licitação instaurada 
pela Prefeitura Municipal de Luz-MG, na modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se em nome 
da empresa 
	, CNPJ n° 	, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

	de 	 de 2019 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome 

N° Cédula de ldentidade/CPF (reconhecer firma 
como pessoa jurídica) 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato 

social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa fisica. 
Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 

necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da 
empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for 
como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III 

     

MODELO DE DECLARAÇAO DE HABILITAÇAO PRÉVIA 

PREGÃO N.°013/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.°056/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 40, VII, DA LEI N° 
10.520/2002 

DECLARAÇÃO 

	 , CNPJ 	 , sediada 	  , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n° 013/2019, DECLARA 
expressamente que: cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos 
estabelecidos neste Edital. 

	 de 	 de 2019. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
Nome 

N° Cédula de ldentidade/CPF 
CNPJ da empresa 

OBSERVAÇAO: ESSA DECLARAÇAO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, fORA DO 
ENVELOPE NA ABERTURA DA SESSÃO.  
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.°056/2019 

- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto deste Pregão, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 
BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 
LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), com resolução espacial de 
pixel no terreno / ground sample distance — GSD de 5cm, foto frontal atualizada dos imóveis e 
implementação de todo apoio e tecnologia necessária, conforme termo de referencias.EM ATENDIMENTO A 
DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E 
PLANEJAMENTO. 

1 ITE 
! 	M 

ESPECIFICAÇÃO QTDE 
UNIU/ 

MEDIDA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 Conforme o edital 
Conforme o 

edital 
Conforme o 

edital 
OBS: OS VALORES CONSIDERADOS PARA EFEITO DE CADASTRAMENTO DAS 
PROPOSTAS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO PREGÃO SERÃO AQUELES 
REFERENTES AO VALOR UNITÁRIO, POR ITEM. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 	 (por extenso) 
(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas 
e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes à execução do objeto, não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer titulo.) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8.666/93. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da 
solicitação/ordem de serviço ou instrumento equivalente. 

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: garantia dos serviços prestados contra imperfeições, 
imprecisões, deficiências técnicas e desconformidades ao que fora solicitado por um período de 
6 meses após a execução, contados a partir da data do recebimento pelo Município de Luz - 
MG, sem prejuízo da garantia legal de que trata a Lei n°8.078/90. 

DECLARO: 
O 	que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto 
certame será executado conforme estipulado neste edital. 
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de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
CPF 

CNPJ da empresa 

OBS.: O preenchimento do presente anexo acarretará a 
conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características 
do objeto e exigências constantes no edital.  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATORIO N.° 056/2019 

DECLARAÇÃO 

	 , CNN 	 . sediada 	  por intermédio de 
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n° 013/2019, DECLARA 
expressamente que: até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, bem como inexiste qualquer aplicação de 
penalidade de suspensão ou impedimento de licitar por outro ente/órgão da Administração 
Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao 
que determina o Edital. 

de 	 de 2019. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
CPF 

CNPJ da empresa 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇAO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATORIO N.° 056/2019 

# DECLARAÇÃO # 

(OBS: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 

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

	de 	 de 2019. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
CPF 

CNPJ da empresa 
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MODELO DE DECLARAÇAO DE CONCORDANCIA COM TERMOS DO EDITAL 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 056/2019 

DECLARAÇÃO 

 	CN PJ 	sediada, 	 , por intermédio de seu 
representante legal, infra assinado, e para os fins do Pregão n° 013/2019, DECLARA 
expressamente que: 

O 	concorda plenamente com todos os termos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 
em observância ao que determina suas condições, prazos e especcações; 

de 	 de 2019. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
CPF 

CNPJ da empresa 
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'ANEXO VIII 

MINUTA CONTRATUAL 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATORIO N.°056/2019 

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE LUZ-MG, 
CNPJ 
N°18.301.036/0001-70, com sede na Av.Laerton Paulinelli 153 
Bairro Monsenhor Parreiras, neste ato representado pelo 
Prefeito MunicipalAILTON DUARTE 
doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado 
CNP] N° 	com 	sede 	 na 
	 (qualificaç ão 
completa,), neste ato representada por (qualificação completa), 
doravante denominada CONTRATADA, de conformidade com 
a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Estadual 44.786/08 
resolvem celebrar o presente contrato que será em tudo regido 
pelos princípios e preceitos de direito público, e, obedecerá, no 
que couber, às disposições contidas no instrumento 
convocatório do Processo Licitatório n° 056/2019, na 
modalidade Pregão presencial n° 013/2019, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Prestação de serviços especializados de elaboração da base cartográfica digital georreferenciada da 

área urbana do Município, através de levantamento com veículo aéreo não tripulado (VANT/DRONE), 
em atendimento à demanda administrativa da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Finanças, conforme as seguintes especificações: 

ITE 
M 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA QTDE 
UNID. 

MEDID 
VALOR 

UNITÁRI 
O 

VALOR • 
TOTAL 

A 

1 
Prestação de serviço especializado de 
elaboração 	da 	base 	cartográfica 
digital 	georreferenciada 	da área 
urbana do município, através 
de levantamento com veiculo aéreo 

não tripulado (VANT/DRONE). 
tripulado (VANT/DRONE). 

01 Serviço 
(SV) 

R$ R$ 
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As especificações acima não excluem as demais contidas no Termo de Referência. 
As normas de segurança do trabalho devem ser rigorosamente observadas pelo prestador, sob 

pena de responsabilização do(a) contratado(a). 
A relação contratual de prestação de serviço não caracteriza relação de vínculo trabalhista com 

°Município. 
Os serviços prestados são garantidos contra imperfeições, imprecisões, deficiências técnicas e 

desconformidades ao que fora solicitado por um período de 6 meses após a execução, contados 
a partir da data do recebimento pelo Município de LUZ - MG, sem prejuízo da garantia legal de 
que trata a Lei n°8.078/90. 

PRAZO E LOCAL DA EXECUÇÃO: 
Osserviçossolicitadosdeverãoserprestadosaosrespectivossetoresrequisitantes em até 05 (cinco) 

dias úteis a contar da solicitação/ordem de serviço ou instrumento equivalente, com periodicidade 
quinzenal, nos horários acima determinados. 

O local de execução será determinado por ocasião da expedição da solicitação/ordem de 
serviço ou instrumento equivalente, tendo em vista a natureza e especificidades do serviço ora 
referenciado. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor unitário de R$ (....), perfazendo o importe 

total de R$ (...) pela execução integral do objeto, em até 30 (trinta) dias úteis após a devida 
prestação do serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor 
requisitante. 

O preço referido na cláusula "2.1", inclui todos os custos (inclusive com deslocamento), 
tributos, benefícios decorrentes da prestação dos serviços, encargos previdenciários e 
trabalhistas, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução docontrato. 

O pagamento será realizado após o devido recebimento da prestação do serviço pelo Setor 
Requisitante, mediante apresentação das respectivasNotas Fiscais/Faturas. 

O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 
e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e 
em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se 
refere a remuneração auferida. 

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 
(cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto 
não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento 
de multa aplicada. 

Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 
qualidade. 

O pagamento será efetuado, preferencialmente, por transação bancária eletrônica mediante 
crédito em conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
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atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 
1= (TX/100) 
EM =1 xNx VP, onde: 
1= indice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = 
Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DO REAJUSTE 
Por força das Leis Federais n°9.069/95 e 10.192/01, os preços poderão ser reajustados após a 

vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo 
Federal. 

Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo 
10PM (FGV) ou outro índice que venha a substitui-lo porforça de determinaçãogovernamental. 

A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do 
contrato e do 12° mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13° 
mês. 

CLÁUSULA QUARTA-DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
Os serviços serão prestados nas condições estabelecidas pelo processo I icitatóri o e cláusulas deste 

contrato, mediante ordem/solicitação de serviço emitida pelo setor de compras ou pelo setor 
requisitante. 

Por motivo de força maior, a execução dos serviços poderá ser realizada, mediante autorização 
e aviso prévio, em outro local. 

O recebimento dos serviços será efetuada pelo Setor Requisitante, após a verificação da 
quantidade e qualidade dos mesmos e conseqüente aceitação, obrigando a Contratada reparar, 
corrigir, substituir, refazer às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se 
verifiquem defeitos ou incorreções. 

O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Finanças, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.° 
8.666/93. 
Na ocorrência de atrasos na execução, o CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades 

previstas nestecontrato. 
A fiscalização pela Administração não exime quaisquer responsabilidades por parte do 

prestador de serviços, sendo única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à 
regular execução do objeto do contrato. 

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária de Fazenda e 
Planejamento MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1. São obrigações das partes: 
I - DO CONTRATANTE: 

Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação 
dos serviços. 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada,dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas as formal idades necessárias; 	 i‘Ci 
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c) 	Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 
termos deste contrato: 
II — DA CONTRATADA: 

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições,indenizações, 
vales-refeição,vales-transporte,diárias,eoutrosencargos que porventura venham a ser exigidos. 

Promover a prestação dos serviços, responsabilizando-se pela qualidade e quantidade dos 

mesmos. 
Providenciar no máximo em até 5 dias úteis, contados a partir de notificação, a retificação ou 

adequação dos serviços que forem rejeitados por desconformidade às especificações solicitadas, 
às suas expensas. 

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com oCONTRATANTE. 

Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
contrato. 

Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados de acordo com 
as especificações delimitadas pelo termo de referência e em perfeitas condições de 
admissibilidade e proveito pela Administração. 

Comparecer à sede do contratante ou responder notificação, sempre que solicitada, por meio 
do preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação ou comunicação, para 
esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 

Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do objeto contratado na data estipulada e condições previstas. 

Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante; 
Indicar à Administração o preposto ou responsável legal com legitimidade para manter 

entendimentos e receber comunicações acerca do objeto do contrato. 
L) Observar estritamente as condições definidas sobre a especificação dos serviços de forma a 
cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que a execução esteja de acordo com as 
especificações técnicas e em perfeitas condições de admissibilidade. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n.°: 

FICH DOTAÇAO 
A 

195 3.3.90.39.00.00.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste contrato será até_ /_ /2019, a contar da data de sua assinatura. 
A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE, nos termos 

do Art.57,11, da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO 
O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou 

extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
Não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, por parte da CONTRATADA; 
Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
Conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 
Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato: 
Razões de interesse público de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n°8.666/93; 

Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, I, da Lei 8.666/93, ao 
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, I a IV, §1° a 4°, do mesmo diploma. 

As hipóteses de rescisão contratual, quando incidentes por fato causado pela CONTRATADA, 
poderão ser cumuladas com as respectivas penalidades, sem prejuízo da cumulação de eventuais 
multas pertinentes ao caso. 

CLÁUSULA NONA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicara CONTRATADA as seguintes sanções: 
1- Advertência; 

11 -Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o52 (quinto) dia útil de atraso da prestação 
do serviço, sobre o valor da ordem/solicitação de serviço ou instrumento equivalente, por 
ocorrência; 

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ordem/solicitação de serviço ou instrumento 
equivalente, no caso de atraso superior a 05 (cinco) dias úteis, com a conseqüente rescisão 
contratual, quando for o caso; 
IV - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global empenhado, sem prejuízo de eventual 
rescisão, nos casos: 

inobservância do nível de qualidade e quantidade dos serviços: 
execução de serviço com especificações e/ou objeto diversos da proposta ofertada e 

adjudicada salvo em caso de prestação superior e devidamente justificada e aceita pela 
Administração: 

transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 
desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, sem justificativa prévia e fundamentada, 

devidamente aceita pela Administração: 
O descomprimem° de cláusulacontratuat 

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nas hipóteses do inciso anterior, sem 
prejuízo da cumulação com a multa. 

A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo, desistir do 
contrato ou der causa à sua rescisão, sem justificativa fundamentada, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 10% do 
valor estimado para a contratação e demais com inações legais. 

Sem prejuízo de eventuais multas, deverá ser emitida Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que a CONTRATADA promova sua reabilitação. 

Para os fins deste edital serão considerados in idôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,93, 
94,95 e 97 da Lei n°8.666/93. 
9.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
LUZ/MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá 
ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município à CONTRATADA, quando 
for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1. O presente contrato será publicado no pelo Município na forma que dispõe a legislação 
vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
determina o art. 65, §1°, da Lei Federal n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA NOVAÇÃO 
12.1. Toda e qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE na exigência do cumprimento 
do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1. O presente contrato observará os princípios e normas de direito público e tem amparo na 
Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 3555/00, Decreto Estadual 44.786/08, Decreto Municipal 
10/2014, LC 123/06 e legislação pertinente à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Qualquer aceitação, prorrogação, ou tolerância do CONTRATANTE, em relação às 

obrigações assumidas na presente relação contratual, será em caráter precário e limitado, não 
constituindo alteração ou novação contratual. 

Quaisquer alterações neste instrumento terão validade apenas se feitas mediante assinatura de 
te rm osad itivos. 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos contratantes, em reunião da qual se 
lavrará ata, que integrará o presente contrato para todos os fins de direito. 

O contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem 
autorização por escrito do CONTRATANTE, sob Pena de aplicação de penalidades e sanções, 
inclusiverescisão. 

As condições estabelecidas no edital fazem parte integrante do contrato. 
É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Fica eleito o foro da comarca de LUZ-MG para solucionar quaisquer dúvidas quanto 
execução do presente contrato. 
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E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

LUZ. MG. 

 

de 	 de 2019 

     

AILTON DUARTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA 
(qualificação completa) 

Testemunhas: 

I)_ CPF n°: 

2)_ CPF n°: 
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ANEXO IX 

    

MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 056/2019 

(OBS: PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E/01J COM CARIMBO) 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006. 

Eu 	 (nome completo) 	 , representante legal da 
empresa 	 , com sede na 	  inscrita no CNPJ sob n° 
	  interessada em participar da licitação em epigrafe, da 
Prefeitura Municipal de LUZ-MG, declaro, sob as penas da Lei, o que se segue: 

que em plena conformidade com o previsto no artigo 3°, da LC 123/06, ter a receita bruta 
equivalente a uma microempresa ou empresa de pequeno porte, em perfeito enquadramento no 
regime jurídico estabelecido pela LC 123/06, com as devidas alterações promovidas pela LC 
147/14. 

que não há nenhum dos impedimentos previstos no §040,  do artigo 3° da LC 123/2006. 

LUZ-MG, 	 de 
	

de 2019 

(nome, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 

OBSERVAÇÃO: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro 
na fase de bredenciamento, fora de qualquer envelope.  
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ANEXO X 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA 

PREGÃO N.° 013/2019 
PROCESSO LICITATORIO N.° 056/2019 

ATESTADO 

A Prefeitura Municipal de LUZ-MG, estabelecida na Av. Laetton Paulineffli 153 Baino Mareta Rinácis 

CEP 35.595-000, inscrita no CNPJ sob o número 18.301.036/0001-70, ATESTA que o representante 

	 da empresa 	 , inscrita no CNPJ 

sob o número 	,estabelecida 	 , visitou os departamentos relacionados com a 

execução do serviço sendo-lhe franqueadas todas as informações e subsídios necessários ao pleno 
conhecimento das características e condições para o cumprimento das obrigações contidas no 

objeto do Processo Licitatório n°056/2019. Pregão Presencial n° 013/2019, na data de, atendendo 

a exigência do instrumento convocatório, sendo-lhe disponibilizados todos os dados e elementos que 

possam ter influência nos desenvolvimentos dos trabalhos, estando plenamente ciente de todas as 

características e peculiaridades do objeto. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Luz, 	 de 	 de 2019. 

RESPONSÁVEL 
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1 - DO OBJETO: 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL 
GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 
LEVANTAMENTO COM VEICULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM 
RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE D1STANCE - GSD DE 
5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O 
APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇA0 DOS 
IMOVEIS DA AREA URBANA DO MUN1CIPIO DE LUZ/MG". 
1.2. 2- SETORES REQUISITANTES 
2.1. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda. 

OBJETIVO 
3.1. Possibilitar o desenvolvimento de ações para constituir novo banco de dados para 
enquadramento dos imóveis municipais tributáveis sobre dados reais, no intuito de incrementar a 
arrecadação municipal decorrente do IPTU. 

JUSTIFICATIVA 
4.1. O Município de Luz/MG encontra-se com defasagem histórica na base cartográfica de sua área 
urbana, sendo que tal inconsistência tem repercussões diretas sobre o lançamento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), já que a base de cálculo sobre a área tributável não alcança incidência 
sobre os percentuais reais dos imóveis, ocasionando perda de arrecadação justamente no imposto 
municipal por excelência. 
4.2. Acrescente-se que Administração Municipal não possui em seus quadros funcionários com a 
capacitação exigida para cumprimento das formalidades técnicas e com experiência necessária para 
formatação dos relatórios compatíveis com o mapeamento cartográfico da área urbana, nem 
tampouco dispõe dos equipamentos necessários para execução deste serviço. 
4.3. Também, com a licitação, o Município poderá formalizar a contratação destes itens, buscando 
evitar com tal medida o fracionamento de despesa 
4.4. Por fim, as especificações técnicas exigidas são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de 
serviços de qualidade, compatíveis com as praticadas no mercado em referência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. 0 serviço a ser prestado deverá conter as seguintes especificações: 

LO E ESPECIFIGAÇÂO MICA QTDE 1LINID. 
erMt fillrAlle 

Serviço (SV) 

P -RESDEll 
1E ~Cl.  

03 MESES 1 

Prestação 	de 	serviço 	especializado 	de 
elaboração 	da 	base 	cartográfica 	digital 
georreferenciada 	da 	área 	urbana 	do 
município, através de levantamento com 
veículo 	aéreo 	não 	tripulado 
(VANT/DRONE). 

01 

5.2. O critério de mensuração será a unidade SERVIÇO (SV),  ue deverá envolver todos os cu 
encargos inclusos na prestação do serviço, inclusive, deslocamento. 
5.3. As normas de segurança do trabalho devem ser rigorosamente observadas pelo prestad 
pena de responsabilização do contratado. 
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54. A "quantidade" do SERVIÇO (SV), foi definida levando-se em conta o número de registros 
prediais/territoriais atualmente cadastrados. 

5.5. De acordo com a legislação vigente o prestador de serviços contratado/registrado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de serviço 
ou de materiais empregados. 
5.6. O serviço rejeitado poderá ser substituído uma única vez, em tempo hábil, após solicitação pelo 
Setor Requisitante. 
5.7. O serviço (SV) deverá ser contratado mediante solicitação do setor requisitante, observada a 
especificação básica descrita neste projeto básico. 
5.8. Os serviços deverão guardar plena sintonia com o regime jurídico estabelecido pela Lei 
10.520/02 e Lei 8666/93. 
5.9. A prestação de serviço, nos moldes ora estabelecidos, não configura sob nenhuma hipótese, 
vínculo trabalhista com o Município de Luz/MG. 
5.10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: de acordo com orçamentos e média de preços 
apurada pelo Município, através do Departamento Municipal de Compras, disponível a todos os 
interessados nos autos do processo licitatório. 
5.11. LOCAL DA PRESTAÇÃO/EXECUÇÃO: Município de Luz/MG. 
5.12. PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31/07/2018, podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração, nos termos do Art. 57, II, da Lei 8666/93. 
5.13. PRAZO PARA INÍCIO: em até 05 dias úteis após a ordem de serviço ou instrumento 
equivalente. 
5.14. GARANTIA: Os serviços contratados deverão ser prestados sem prejuízo da garantia legal de 
que trata a Lei n°8.078/90. 

6- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO 
6.1. Deverá ser utilizado pelo menos um veículo aéreo não tripulado (Vant/Drone) com resolução 
espacial de Pixel no terreno (ground Sample Distance — GSD) de 5 cm. 
6.2. A contratada deverá providenciar a vetorização da Base Cartográfica Digital. 
6.3. A contratada deverá registrar foto Frontal das Fachadas das edificações. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 
Em caso da edificação Localizadas na esquina do arruamento, serão necessário a captura de 2 (duas) 
ou mais fotografias. 
6.4. A contratada deverá providenciar implementação de software de tecnologia SIG (Sistema de 
Informação Geográfica) nos computadores da Prefeitura e posterior capacitação de servidores para 
uso das ferramentas do Software. 
6.5. A contratada deverá providenciar o treinamento de servidores para utilização dos arquivos 
vetoriais e matriciais. 
6.6. A contratada deverá responsabilizar-se pelo suporte técnico "in /oco" ou a distância pelo prazo 
de 06 (seis) meses após a conclusão total dos serviços. 
6.7. A base cartográfica digital Georreferenciada será elaborada por meio de fotografias aéreas 
capturadas com alta resolução de pixel ou GSD (ground Sample Distance — o tamanho do menor 
elemento da imagina) 5cm. 
6.8. As Fotografias aéreas serão processadas em softwares específicos de aerofotogrametria, a fim de 
gerar Ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolução e acurácia em formato GEOTIFF, pel 

t.0 quais será possível realizar as vetorizações dos objetos de interesse da Prefeitura. 	 Q. 
6.9. O veículo aéreo não tripulado (VANT), que será utilizado na captura das fot 
georreferenciadas, possui interface combinada ao controle terrestre, ou seja, todas as etapas 
(planejamento, decolagem, controle e pouso) serão executados pelo software que acom 
VANT, sendo que a comunicação (base-VANT; VANT-base) ocorrerá via link de rádio. 
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6.10. O VANT deverá possuir GPS e Câmera embarcada de alta resolução, que atende a captura de 
fotos com 5 cm de GSD no Terreno sendo desenvolvido para serviços com esta finalidade. 
6.11. A geração do ortomosaico a partir das fotos áreas obtidas pelo VANT deverá ser realizada com 
software específico de aerofotogrametria. 
6.12. O Processo de ortorretificação irá aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar distorções de 
geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruídos, ondulações, manchas, riscos, deformações, 
problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto 
final, sem que as informações visuais sejam prejudicadas. 
6.13. A contratada deverá providenciar Implantação de plataforma com banco de dados relacional de 
alto desempenho e SIG integrador de imagens de alta resolução, vetores dos dados cadastrais dos 
imóveis e dados cadastrais dos contribuintes. E geração de relatórios e mapas temáticos" 
6.14. O banco de Dados com a ultima atualização será disponibilizado pela Prefeitura com a relação 
aos imóveis urbanos do município, o que inclui arquivos em Formato XLS, SHP KMZ, KML, DOC, 
DWG, PDF, JPEG. 
6.15. As informações deverão ser confrontadas com as áreas das edificações e lotes dos imóveis 
extraídas das interpretações realizadas a partir do ortomosaico. No que se diz respeito aos elementos 
a serem vetorizados na área urbana, estes incluem: Quadras, lotes, contornos prediais, contornos de 
terrenos, ruas, rodovias e hidrografia. 
6.16. Os mesmo deverão ser incluídos em um arquivo único, pelo qual cada elemento estará disposto 
pelo seu respectivo LAYER de identificação. Somente deverão ser utilizados, como elementos de 
desenho e vetorização, segmentos de reta, linhas e polilinhas, o que não inclui, portanto a utilização 
de arcos, círculos, bsplines ou elipses. Complementando as identificações, serão adicionados a tabela 
de atributos (banco de dados SIG) os nomes dos logradouros de cada imóvel. 
6.17. As informações geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, deverão ser 
definidos de acordo com os parâmetros de DATUM SIRGAS 2000 e Projeção Cartográfica Universal 
Transversa de Mercator (UTM). No que se diz respeito aos arquivos vetoriais, estes serão entregues 
em formato SHAPELIFE e DWG, e os arquivos matriciais (raster) em formato GEOTIFF. 
6.18. As Edificações deverão ser fotografadas c a captura das mesma buscará elucidar a numeral 
predial, o padrão de construção e o seu uso. Os arquivos digitais das fotografias deverão ser 
identificadas a partir do código da inscrição imobiliária, que está contida no cadastro imobiliário do 
município. 
6.19. Deverá ser realizado a implementação da tecnologia SIG (sistema de Informações Geográficas) 
nos computadores da Prefeitura disponibilizados para esta finalidade. Posterior essa etapa, deverá ser 
efetuado capacitação de servidores para utilização do software a fim de viabilizar e facilitar o 
manuseio das informações geradas em campo. 
6.20. Todo o banco de dados gerado pelo projeto deverá ser visualizado e editado por meio das 
ferramentas de SIG. 
6.21. Concluído o trabalho e inserção da Base de Dados atualizada no servidor da Administração, 
deverá ser realizado um treinamento para utilização dos dados em formato DWG, SHP e TIFF no. 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
6.22. No término do serviços deverão ser entregues a Administração os seguintes dados: 

Mapeamento Aéreo: Ortomosaico de ortofotos digitais em composição colorida (RGB) em 
formato GEOTIFF das áreas previstas no serviço. Os arquivos deverão ser gravados e 
entregues através de DVD's ou Pen Drives; 

Vetotização: Base Cartográfica Digital Georreferenciada em formato DWG e SHP, contendo 
todos os elementos prescritos no item 2.5. Os deverão ser gravados e entregues em DVD's ou 
Pen Drives; 

Relatórios e Notificações: Relatórios Individuais de cada residência, contendo todas 
informações (área do lote, área edificada, imagem aérea, foto frontal, etc.) bem co 
notificações de adequação tributária, conforme modelo estabelecido peia Prefeitura. 

7 - DA VISITA TÉCNICA 
7.1. O objetivo da visita técnica é ter a Administração a certeza de que todas as licitantes conhecem 
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as características e condições envolvidas na execução do objeto, sobremodo em relação à perícia 
médica, promovendo-se a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis 
dúvidas de interpretação das especificações deste Termo de Referência e o conhecimento das 
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e, via de consequência, para que as 
propostas de preços reflitam com exatidão a dimensão dos serviços a serem executados, evitando-se 
futuros pleitos aditivos ao contrato por desconhecimento das reais condições do objeto. 
7.2. Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o local da prestação dos serviços e 
tomar conhecimento com as peculiaridades do objeto, mediante prévio agendamento pelo telefone 
(37) 3551- 4243. As visitas técnicas serão realizadas, preferencialmente às 14:00h (quatorze horas), 
nos dias 04.06, 05.06 e 06.06, acompanhadas por servidor municipal designado. A tolerância em 
relação a atrasos será de 10 (dez) minutos. 
7.3. A declaração/atestado de visita técnica será fornecida por este Município, através da Secretaria 
Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento , após confirmação pelo servidor designado 
para acompanhamento, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento das 
características e condições relacionadas com o objeto a ser licitado. 
7.4. A licitante deverá designar um representante legal ou constituir um preposto devidamente 
qualificado para este fim, por meio de documento hábil que contenha autorização para realizar a 
visita técnica em companhia de servidor designado. 
7.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
7.6. A ausência de atestado de visita técnica implicará na desclassificação da proposta vencedora. 

8- DO PREÇO E PAGAMENTO 
8.1. No preço dos serviços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive taxas, 
impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, frete e outros que incidam ou venham a incidir para 
a disponibilizacão e prestação do serviço no local e condições estabelecidas. 
8.2. O pagamento será realizado pela Administração mediante devida apresentação da nota fiscal e 
comprovação da liquidação da despesa pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias após à prestação 
dos serviços. 
8.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será 
devolvida ao prestador contratado e o pagamento ficará pendente até que providencie as medidas 
saneadoras. 
8.4. Na hipótese a que se refere o subitem acima, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a 
data de nova reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Município. 
8.5. A contratada deverá faturar as entregas por solicitação de serviço/pedido de compra recebidos, 
sendo vedado acúmulo de pedidos por período superior a um mês, sob pena de não pagamento. Desta 
forma, fica expressamente proibida a emissão de nota fiscal/fatura com pedidos retroativos ou com 
acumulado de entregas/prestações de serviço superior a um mês. 
8.6. As notas fiscais relativas ao mês de dezembro de 2017 devem ser emitidas, impreterivelmente, 
até a data de 31.12.2017, sob pena de não serem aceitas pela Contabilidade Municipal. 
8.7. O pagamento será efetuado. preferencialmente, por transação bancária eletrônica mediante 
crédito em conta corrente a ser indicada pela Contratada. 
8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte formula: 
i= (Tx1100)  
EM =1 x N x VP, onde: 
1= índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 	

r r 
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VP = Valor da parcela em atraso. 

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 
9.1. Os serviços deverão ser contratados mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento c Fazenda. 

DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1. A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Fazenda exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências verificadas em relatório, 
cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
10.2. A fiscalização pela Administração não exime quaisquer responsabilidades por parte do 
prestador do serviço em referência, sendo única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concerne à regular execução do objeto do contrato. 
10.3. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária MARA 
RITIBIA AZEVEDO OLIVEIRA. 

11 - DA RESPONSABILIDADE DA LICITANTE POR SUAS DECLARAÇÕES 
11.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de Qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual de pleno direito, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações e em perfeitas condições de aproveitamento. 
12.2. Indicar à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, o preposto ou 
responsável legal com legitimidade para manter entendimentos e receber comunicações acerca do 
objeto do contrato. 
12. 3. Comparecer à sede do CONTRATANTE, sempre que solicitada ou comunicada, por meio do 
preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação ou notificação, para esclarecimento de 
quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 
12.4. Comunicar imediatamente qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto contratado na data estipulada e condições previstas. 
12.5. Prestar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante. 
12.6. Providenciar de forma imediata e em tempo hábil, contados a partir da comunicação, nova 
execução ou retificação dos serviços que apresentarem defeito/vicio, ou não apresentarem o resultado 
que dele se espera. 
12.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta licitação, não podendo ser 
argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à 
fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços. 
12.8. Prestar os serviços de acordo com as especificações, prazos e condições avençados no presente 
instrumento, de acordo com a descrição ofertado., sendo vedada substituição por outra, de forma que 
os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade. 
12.9. Manter, durante toda execução as obrigações assumidas, as condições de habilitaçã 
qualificação exigidas na licitação. 

DA ADJUDICAÇÃO 
13.1. Menor valor Global 
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14- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1/A dotação orçamentária para cobrir eventuais despesas decorrente desta contratação estão 
previstas no presente exercício nas rubricas n°: 

FICHA DOTAÇÃO 
195 3.3.90.39.00.00.00.00 

Com base em tais considerações, o setor solicitante acredita ter preenchido os requisitos de 
um projeto básico para efeitos de justificar a contratação do serviço citado. Advindo quaisquer outras 
necessidades de esclarecimento por parte do Departamento de Licitações, nos colocamos 
disposição. 

Atenciosamente, 

Luz, 03 de Junho de 2019. 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZE DA E PLANEJAMENTO 

AILTON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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AMM 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 056/2019. 
PREGÃO N° 013/2019. OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO 
TEM POR OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL 
GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, 
ATRAVÉS DE .LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO 
NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO 
ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE 
DISTANCE 	GSD DE 5 CM, FOTO FRONTAL 
ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. EM 
ATENDIMENTO À DEMANDA . ADMINISTRATIVA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG. 
TIPQ; MENOR PREÇO GLOBAL. LICITAÇÃO.  14.06.2019 ÁS 
09:00.  LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA M. DE 
LUZ-MG, SITUADA AV. LAERTON PAULINELLI. 153 BAIRRO 
MONSENHOR PARREIRAS- LUZ/MG. INF.: '(37)3421-3030, 
RAMAL:32, DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS. 

LUZ/MG. 03.06.2019. 

WWW.LUZ.MG.GOV.BR. 

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 
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Daniel Ribeiro 

Código Identificador:74AFAA EA 
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loGLOBAL 
ENGENHARIA LTDA. 

PROCURAÇÃ O 

Eu Rodrigo Réus Coelho, portador do CPF: 044.293.499-83, Carteira de Identidade n° 3.597.938, 

Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Beneton, n° 350, bairro Centro, município 

de Criciúma, Diretor da empresa Global Engenharia EIRELE, inscrita no CNPJ N° 27.801.670/0001-

63, sediada na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, nomeia seu procurador o Sr. Rafael 

dos Santos Martinelli, brasileiro, solteiro, advogado, CPF: 073.996.369-40, RG 5034149-SSP-SC, 

OAB/SC 52.083, residente e domiciliado à Rua Raposo Tavares 90, casa, bairro santa Catarina, CEP: 

88810-226, Criciúma/SC, com endereço profissional à Rua Antônio De Lucca, 91, sala 04, Pio Corrêa, 
Lii 

CEP: 88811-503, Criciuma/SC,por um período de 30 dias (trinta) dias a contar dessa data com 

Poderes Especiais e amplos, para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Luz - MG, podendo, 

para tanto, assinar contrato, Ata, juntar e retirar documentos necessários, concordar, discordar, 

prestar informações, pagar taxas, solicitar devolução de caução e demais emolumentos, inclusive 
o 

substabelecer em todo ou em parte o disposto nesta procuração, enfim, usar dos atos legais para o '8 
o 

fiel cumprimento deste presente mandato, no que dou por firme e valioso. 	 .3 
5 
o 

E por ser verdade, firmo e assino a presente procuração, para que possa surtir os jurídicos 

efeitos legais. 

e 
= 
.e 3 
o 
a, z — 

Criciúma, lide Junho de 2019. fr  0 g 0,05. 
0 

a) 
n c 

Rodrigo Réus Coelho 
CPF: 044.293.499-83 	 S• '  o 

R.G.: 3.597.938 
 — 

-2 2 
ra  

Edifício Metropolitan Business Center 	 `1 
8 'E O> 

Rua Cel. Pedro Benedet, n° 333, Centro- Sala 408- CEP 88801-250- Criciúma SC 	 > 
0.) 
GO 03 

CNPJ: 27.801.670/0001-63 Telefone (48) 3413 4223 E-mail: globalscbr@gmail.com 	 UJ 0- 

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Reus Coelho., 
Para verificar as assinaturas vã ao sita https://www.portaldel~fgát.edffflaCrtiOM.88,50:1A69E-A46F-42F2-EABE. 
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MARTINELLI 
LOCH ADVOCACIA E 

CONSULTORIA 

SUBSTABELECIMENTO 

Substabeleço, com reservas de estilo, os poderes a mim conferidos, a Dra. 
GABRIELA CARVALHO ALONSO, inscrito na OAB/MG 170.500 para 
representar a empresa GLOBAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 27.801.670/0001-63 perante a Prefeitura Municipal de Luz/MG, no que diz 
respeito ao Procedimento Licitatório 056/2019 - Pregão Presencial 013/2019, 
para representar a empresa licitante em visitar o local da prestação dos 
serviços e tomar conhecimento com as peculiaridades do objeto, mediante 
prévio agendamento pelo telefone (37) 3421- 3030, bem como, retirar cópia 
relativa ao item 5.10 do Edital — "5.10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 
de 	acordo 	com 	orçamentos 	e 	média 	de 	preços 
apurada pelo Município, através do Departamento Municipal de Compras, disponível a todos os 
interessados nos autos do processo licitatório" - , podendo o substabelecido praticar 
todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento de sua missão, com a 
ressalva de não poder substabelecer em todo ou em parte os poderes neste 
instrumento lhe são conferidos. 

Termos em que, espera deferiment6. 

Criciúma, 10 de junho de 2019. 

Rafael Dos Santos Martinelli 

OAB/Sá 52.083 

RUA ANTÔNIO DE LUCCA, 91, SALA 04, PIO CORREA. calciorwse - 88811-503 I WWW.MLZA.ADV.8P1 I (48) 99140-8677 I (48) 3411-6265 
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ara verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br  e utilize o código AF01-EFEB-2AB8-38E5. 
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ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG - 

SETOR DE LICITAÇÕES  

Edital de Licitação n.° 13/2019 

Pregão Presencial 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAC.A0 DA 	u: 

BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFEFtENCIADA DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, ATRAVES DE 

LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUCAO 

ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5 CM, FOTO FRONTAL 	o 
o 

ATUALIZADAS DOS !MOVEIS E IMPLEMENTACAO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSARIA,
o  
cri (.) 
o CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA 	o 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA DO MUNICIPIO DE 	
to, 

0 
LUZ/MG. 

5 
3.) 

G EOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 	É o 
no CNP) n.° 04.307.683/0001-85, sediada à Avenida Nova Cantareira, n° 2213, antigo 2225 - Loja 2 - 	E cyjj 

o Tucuruvi, São Paulo/SP - CEP: 02331-003, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por seu 
to o 

F• os  representante legal e sócio Heber Jefferson Sultanum, inscrito no CPF n.° 253.152.118-60, devidamente 	o co 
E G' 
w P. constituído conforme contrato social da peticionária, apresentar tempestivamente a presente 	 = o -o o 

n IDINIGNÁC.ÃO_DE EDITAL CONVOCATÓRIO  
. o.  (3, = 

E 24 em face do Edital a Pregão Presencial n.° 13/2019, com fulcro nos artigos 5', XXXIV, "a", LV, e 37, caput, XXI, 
76 o  

da Constituição Federal, e 41, 4 2°, da Lei Federal 	8.666/1993, e seção intitulado "Observações" no .R 
preâmbulo do Edital, nos termos de fato e de direito doravante expostos. 

2 
To" 

To  
'a rd 

°, 
E 0  
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I - DA TENIPESTIVIDADÇ 

Em que pese o fato de que em âmbito administrativo o peticionamento não se sujeita a prazos preclusivos, 

ante o garantido Direito de Petição assegurado no regime constitucionall, não é demais salientar que a 

presente impugnação é tempestiva - consoante prazo editando -,pois que apresentada antes dos dois dias 

que antecedem a Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas (seção "Observações" no Edital)2. 

II - DA NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE AUTORIZACÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMO 
REQUISITO DE HABILITAÇÃO  

Considerando que o Decreto-Lei n.° 1.177/1971, artigo 1°, parágrafo único3  restringe a realização de 

serviços de aerolevantamentro às sociedades empresárias que obtenham a autorização do Estado 

Maior das Forças Armadas, temos como imprescindível ao ente promotor do certame que seja exigido, 
uj 

como condição de habilitação da licitante, que a mesma comprove possuir autorização no referido  C., a, 
Lá 
C) 
O 
< 
d. 

1  "Os pressupostos do recurso administrativo são apreciados com maior largueza do que se passa no Direito 	o 0., 
Processual. Assim se impõe porque vigora, no Direito Administrativo, o poder-dever de a Administração revisar 	o 

cl, 
os próprios atos e de sanar, até mesmo de oficio, os defeitos encontrados. Por isso, o vício apontado em um recurso 	o 

o 
defeituosamente formulado pode (deve) ser decretado pela Administração mesmo quando o recurso não preencha 	o 

o 
os requisitos legais. O recurso defeituoso pode ser apreciado como mero exercício do direito de petição." (FILHO, 	ca 

to 
Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Editora Dialética. 2012. Pág. 1055). 	"8 

o 
2  "Com efeito, o artigo 12 do Decreto Federal n.° 3.555/00 preceitua que qualquer pessoa pode solicitar 	CO 

.t.i 

esclarecimentos, providências c impugnar o edital do pregão, desde que isso se faça em até dois dias úteis da data 	tã 
fixada para o recebimento das propostas. Veja-se o seguinte exemplo: se a sessão está mareada para quarta-feira, 	ci) 

e) 

às 10h., é possível ofertar a impugnação até o último minuto do expediente da segunda-feira. Cabe ressaltar, 	; e 
também, que, para a sistemática do Decreto Federal n.° 3.555/00, não há distinção entre licitante c não licitante, 	n 

È pois ambos devem realizar suas impugnações no mesmo prazo". (NIEBUHR, Jocl de Menezes. Pregão Presencial 	8 
e Eletrônico.7 ° edição, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2015. Pág. 156). 	 È „; 

E E 
3 Art. I° A execução de aerolevantamentos no território nacional é da competência de organizações 	 2 2. 

5 0  
especializadas do Governo Federal. 	 ui 

c 0 
Parágrafo único. Podem, também, executar acrolevantamentos outras organizações especializadas 	 O co 

- de - governo estaduais e privadas - na forma estabelecida neste Decreto-lei e no seu Regulamento. 	 o -- o 
(—) 	

a) 'C 

Art. 30  3° Entende-se como aerolevantamento, para os efeitos deste 1)ecreto-lei, o conjunto das 	nw  1 0) 
operações aéreas dou espaciais de medição, computação c registro de dados do terreno com o emprego 	x 
de sensores dou equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados levantados ou sua 	o oi  

o. o. 
tradução sob qualquer forma. 	 5 iia c 

Art. 6° As organizações a que se refere o parágrafo único do artigo 1° poderão ser autorizadas a 	o 2 
E 5 

executar aerolevantamentos desde que estejam inscritas no Estado-Maior das Fôrças Armadas em uma  
das seguintes categorias: 	 cn 

'5 g 
executantes de todas as fases do acrolevantamenfin 	 o u, 

'O Co 
to , 

executantes apenas de operações aéreas e/ou espaciais; 	 ..s .2 
u, co 

executantes da interpretação ou de tradução dos dados obtidos em operações aéreas e/ou espaciais 	0 c 
v., 

por outras organizações.  
O 

2 	̀é)  
GEON1 MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA - EPP 	 ~soft'  CNPJ 04307933/0001-85 Una Est 16251426118 /Asc. Mun. 30510B7-2 	
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órgão, compatível pois com aquela da alínea "a" do artigo 6° do diploma legal (transcrito em rodapé), 

sob pena da Municipalidade assumir o risco da contratada subcontratar parte relevante do escopo 

licitado, ou, pior do que a subcontratação de elemento vital (prática ilícita, por Óbvio4), conceber da 

execução contratual ilegal e, por via lógica, insegura. 

Requer-se, portanto, no permissivo do art. 37, XXI, da Constituição Federal —já que consubstancia-
se em requisito indispensável à regular execução contratual -, que o ente promotor do certame 
inclua dentre o rol de exigências de qualificação técnica a obrigatoriedade da licitante comprovar 
registro no Estado Maior das Forças Armadas com autorização para exercício das funções 
tipificadas na alínea "a" do artigo 6° do Decreto-Lei n.° 1.177/1971. 

Art. 3° Entende-se como aerolevantamento, para os efeitos dêste Decreto-lei, o conjunto das 
operações aéreas e/ou espaciais de medição, computação e registo de dados do terreno com o 
emprêgo de sensores e/ou equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados 
levantados ou sua tradução sob qualquer forma. 

Art. 62  As organizações a que se refere o parágrafo único do artigo 12  poderão ser 
autorizadas a executar aerolevantamentos desde que estejam inscritas no Estado-Maior das Fôrças 
Armadas em uma das seguintes categorias: 

al executantes de todas as fases do aerolevantarnento:  
executantes apenas de operações aéreas e/ou espaciais; 
executantes da interpretação ou de tradução dos dados obtidos em operações aéreas e/ou 

espaciais por outras organizações. 

1-ECO 
"23.A licitação se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. E a proposta 
mais vantajosa não é apenas a de menor preço, mas igualmente a que contempla a técnica adequada 
eta.execução por empresa apta para tanto. Ou seja, busca-se com o certame licitatório também 
ãlecionar o contratada que melhor atenda às necessidades da Administração. 

Assim, não faria sentido admitir que tais parcelas cruciais do objeto, para cuja execução foi 
selecionado o licitante mais apto, fossem posteriormente transferidas a terceiro por este escolhido. 
Isso tornaria completamente desnecessário o procedimento de habilitação e, consequentemente, 
esvaziaria de qualquer significado ou finalidade os dispositivos da lei que o preconizam, o que não 
pode 	 ocorrer. 

Conclui-se. pois. que não é possível a subcontratação das parcelas tecnicamente mais 
complexas ou de valor mais significativo do objeto. mie motivaram a comprovarão de 
capacidade financeira ou técnica." (Acórdão n.° 3.144/2011, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz)". 
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pos PEDIDOS 

(i). Inclusão da exigência habilitatéria de registro e autorização da licitante no Estado Maior das 

Forças Armadas para execução dos serviços previstos no Decreto-Lei n.° 1.177/1971, art 6°, alíneas 

" a" , por serem indispensáveis à execução contratual. 

São Paulo, 11 de Junho de 2019. 

Heb r leffersouSidtanum 
Engenbro Cartógrafo 

Diretor 
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PROCESSO: PRC N° 056/2019 
PREGÃO N° 0013/2019 

cyds.,4,,4 goweiszo aoreerms elittnéritaí 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: "CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILTZAÇÃO DE VANT(DRONES) , COM RESOLUÇÃO 
ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5CM, FOTO 
FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E 
TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO ,PARA 
IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORTZAÇAO DOS IMOVEIS DA ARFA 
URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

A empresa GEOJÁ 	MAPAS DIGITAIS E 
AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP apresentou um recurso datado de 12/06/2019, mas o qual foi 
recebido e protocolado sob o n° 101.382 em 12.06.2019. 

Para tanto, a CPL encaminhou tal recurso a Procuradoria do 
Município para apreciação e emissão de parecer jurídico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo 
interposto pela requerente, conclui e opina pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela A 

empresa•GEGJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO 
LTDA EPP . 

Entretanto, compulsando melhor e Edital sugiro a realização do 1° 
aditivo ao edital com acréscimo de alguns itens imprescindíveis para entrega de um melhor produto 
final a administração Municipal, e em razão disso a licitação seja adiada para ocorre no dia 28 de Junho 
de 2019. 

Por essas razões de ordem legal e fática. INDEFERIMOS o 
citado recurso, com respaldo no Parecer Jurídico n° 0190/2019 de 13.06.2019, emitido pelo Dr. Lelton 
Santos Nogueira, inscrito no OAB/MG n° 105.575 na íntegra. 

Luz, 13 de Junho de 2019. 

Vanusa Cândisi e 1 liveira Brito 
Presidente da CPL e Pregoeira 

fia :4-  San 	Ferreira Costa 

im LÃ  
Marilia P.  i k  Ti  Almgiaa 
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14/06/2019 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO: 

PRC N 056(2019 PREGÃO N°0013/2019 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACIa 

PROCESSO: PRC N°056/2019 
PREGÃO N°0013/2019 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO 
COM UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) , COM 
RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND 
SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5CM, FOTO FRONTAL 
ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO,PARÁ 
IDENTIFICAÇÃO, 	GEOREFERÊNCIAMENTO 	E 
VETORIZAÇA0 DOS !MOVEIS DA ÁREA URBANA DO 
MUNICIP10 "DE LUZ/MG'. 

A empresa GEOJÁ.  MAPAS DIGITAIS E 
AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP apresentou um recurso 
datado de 12/06/2019, mas o qual foi recebido e protocolado sob o n" 
101.382 em 12.06.2019. 

Para tanto, a CPL encaminhou tal recurso a Procuradoria do 
Município para apreciação e emissão de parecer jurídico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo interposto 
pela requerente, conclui c opina pelo INDEFERIMENTO do recurso 
apresentado pela A empresa GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E 
AEROLEVANTAMENTO LIDA EPP . 
Entretánto, compulsando melhor c Edital sugiro a realização do 10 
aditivo ao edital com acréscimo de alguns itens imprescindiveis para 
entrega de um melhor produto final a administração Municipal, e em 
razão disso a licitação seja adiada para ocorre no dia 28 de Junho de 
2019. 

Por essas razões de ordem legal e fatica. INDEFERIMOS o citado 
recurso, com respaldo no Parecer Jurídico n" 0190/2019 de 
13.06.2019, emitido pelo Dr. Lelton Santos Nogueira. inscrito no 
OAB/MG n" 105.575 na integra. 

Luz: 13 de Junho de 2019. 

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO 
Presidente da CPL e Pregoeira 

Membros da CPL: 

HIGOR GONTIJO VINHAL 

SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA 

DIEGO SIVA ABREU 

MAR/LIA AR VENTURA ALMEIDA 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Mentificadór:C68E59FA 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios Mineiros 
no dia 14/06/2019. Edição 2524 
A Verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 

www.diarlomunIcipaLcom.br/amm-mg/materia/C6BE59FA/03AOLTBLNEJWhY-y8TUDH2gYhRiRfwOva6xii9IfeEzfKbGUJuSbJSv9nMdgKOsOoijn. 1/2 



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPI 
PARECER ACEITABILIDADE DA LICITAÇÃO E APROVAÇÃO DE EDITAL 

PRC N°056/19 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N0  013/19 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA 
DIGITAL DGEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, 
ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO 
(VAN/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO 
TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5 CM, FOTO 
FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE TODO 
O APOIO E TECNOLOGIA NECESSARIA, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

A Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Apoio da municipalidade 
elegeu para referida aquisição a adoção da MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, em epígrafe. 

Ao analisarmos referida eleição de modalidade de licitação, julgamos que 
a mesma encontra FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL nos 
seguintes dispositivos legais: Art. 10  e .seguintes da Lei Federal N0  
10.520/2002, de 17/7/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
N0. 143/2006, de 02/01/06. 

Por fim, atendendo o disposto no Parágrafo único do art. 38, da Lei 
Federal n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, analisamos o teor da Minuta 
do Edital, que foi preparada pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio/Comissão 
Permanente de Licitação e nos encaminhada, e ao final constatamos que a 
mesma está em consonância com o disposto no art. 40 da Lei sobredita e 
demais normas pertinentes ao Edital, bem como de acordo com a Lei Federal 
10.520/2002 e com o Decreto no. 142/06 de 2 de Janeiro de 2006, razão pela 
qual a aprovamos. 

1 
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Parecer No. 190/2019 de 13/06/2019. 
Impugnante: GEOPÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 
EPP 
Assunto: IMPUGNAÇÃO — PREGÃO No 013/2019 — PRC No 056/2019 

HISTÓRICO: 

A impugnante interpôs Recurso referente EDITAL do Pregão 
n0  013/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 
BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA 
URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO 
AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPACIAL 
DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE - GDS DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO APOIO E TECNOLOGIA NECESSARIA, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

Na IMPUGNAÇÃO AO EDITAL a Impugnante destacou em 
suma que "o Decreto-lei n0  1.177/1971, artigo 10, paragrafo único restringe a 
realização de serviços de aerolevantamento às sociedades empresárias que 
obtenham a autorização do Estado Maior das Forças Armadas, temos como 
imprescindível ao entre promotor do certame que seja exigido como condição 
de habilitação da licitante, que a mesma comprove possuir autorização no 
referido órgão". 

Por fim, requer "a inclusão a exigência habilitatória de registro 
e autorização da licitante no Estado Maior das Forças Armadas para execução 
dos serviços previstos no Decreto-lei no 1.177/1971, art. 60, alíneas "a", por 
serem indispensáveis à execução contratual". 

ANÁLISE: 

Diante da impugnação em tela esta Procuradoria Jurídica 
entrou em contato com ANAC através do número 163 para saber quais são as 
exigências das aeronaves não tripuladas de uso não recreativo, visto que o uso 
dos Drones/Aeromodelos são recentes em nosso país, tendo inclusive sido 
regulamentado apenas a pouco mais de dois anos pela AN -ib.-. dl 	e 



PROCURADORIA JURÍDICADO MUNICÍP  
https://www.anac.gov.brinoticias/2018/regulamentacao-da-anac-sobre-drones-completa-
um-ano-em-vigor.  

Desta forma, através do Protocolo no 20190062211 foi 
informado pela ANAC que os drones/aeromodelos não tripulados de uso não 
recreativo operados em até 400 pés ou 120 metros deveriam obedecer as 
seguintes regras: 

Cadastro no Sisant - Sistema da ANAC - Gerado Registro - 
; 	 Certificado disponível para download; 

Identificação da Aeronave com o no do cadastro; 

Contratar Seguro sobre Danos a Terceiros, exceto 
aeronaves do Estado; 

Realizar Avaliação de Risco Operacional em conformidade 
com a IF no 94003; 

Portar o Manual da Aeronave; 

Respeitar o afastamento lateral de pelo menos 30 metros 
de pessoas não anuentes; 

Respeitar as regras do DECEA - Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo; 

Portanto, diante das informações repassadas pela própria 
ANAC não foi possível observar que a legislação invocada pela impugnante 
especificamente do Decreto-lei no 1.177/1971 se aplicaria ao caso em tela, vez 
que inclusive o uso e regulamentação do uso de drones/aeromodelos são 
recentes em nosso pais. 

Endossando 	o 	próprio 	site 	da 	ANAC 
(https://www.a  nac.gov. br/noticias/2017/regras-da-a nac-pa ra-uso-de-d rones- 
entram-em-vigor/release drone.pdf) dispõe que as aeronaves não tripuladas 
devem ser as regras da ANAC, DECEA, e ANATEL, vejamos: 

"A partir de agbra, as operações de aeronaves não tripuladas 
(de uso recreativo, corporativo, comercial ou experimental) 
devem seguir as novas regras-  da ANAC, gue são 
complementares aos normativos de outros órgãos 
públicos como o Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA) e da Agência Nac" 	de 
Telecomunicações (ANATEL)".  
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPI 
Lado outro, deve ser observado que sequer a Impugnante 

participou das visitas técnicas determinadas no Edital imprescindíveis para 
participação no certame. 

Ademais, a Constituição Federal no art. 170, caput e inciso IV 
preconizam a LIVRE CONCORRÊNCIA, donde se conclui que qualquer ato 
contrário é incompatível com tal regime, e constitui reserva de mercado. 

Corroborando com este entendimento, citem-se as decisões 
do Supremo Tribunal Federal e TRF2: 

EMENTA: AUTONOMIA MUNICIPAL. DISCIPLINA LEGAL DE 
ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. LEI MUNICIPAL DE 
JOINVILLE, QUE PROÍBE A INSTALAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA 
A MENOS DE 500 METROS DE ESTABELECIMENTO DA MESMA 
NATUREZA. Extremo a que não pode levar a  
competência municipal para o zoneamento da cidades  
por redundar em reserva de mercado, ainda que 
relativa, e, conseqüentemente, em afronta aos 
princípios da livre concorrência, da defesa do 
consumidor e da liberdade do exercício das atividades 
econômicas, que informam o modelo de ordem  
econômica consagrado pela Carta da República  (art. 
170 e parágrafo, da CF). Recurso não conhecido.(RE 
203909.STF. Rel. Min. limar Galvão.1997) 

De outro lado, a Lei 8.666/93 estabelece a competitividade 
como um dos princípios do procedimento Licitatório: 

"Art. 30  - A licitacão destina-se a garantir a 
observância ao princípio constitucional da isonomia, a 
selecão da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promocão do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade,  da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhe são correlatos. 
410  É vedado aos agentes públicos:  
I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocacão, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo,  inclusive nos casos de sociedades co 	as 
e estabeleçam preferências ou distinções 9i raz,o.q  
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naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de 
Qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o 
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
II - estabelecer tratamento diferenciado  de natureza 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 
entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se 
refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo 
quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, 
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 30 da 
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991." 

Neste Diapasão, Marçal Justen Filho destaca que "Isonomia  
significa o direito de cada particular de participar na disputa pela  
contratado administrativa, configurando-se a inviabilidade de 
restrições abusivas, desnecessárias ou injustificadas.  Trata-se, então, 
da isonomia como tutela aos interesses individuais de cada sujeito particular 
potencialmente interessado em ser contratado pela Administração. A 
ampliação da disputa significa a multiplicação de ofertas e a efetiva 
competição entre os agentes econômicos".  (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.148  Ed. Dialética.São Paulo.2010). 

Neste mesmo norte, temos o Tribunal de Contas da União 
que determinou a um Órgão da Administração que se abstivesse de 
fixar exigência de declaração de que determinada empresa licitante é 
distribuidora ou revendedora autorizada de determinado produto 
ofertado, como condição de habilitacão ou de classificação, por falta 
de amparo legal e por constituir restrição ao caráter competitivo de 
licitação ( Acórdão n° 2.375/2006-28  câmara). 

Em recurso o Próprio TCU, no recurso TC 015.282/2011-2 a 
respeito decidiu que: 

A Administração deve pautar-se, dentre outros, sob o critério da 
economicidade, buscando adotar soluções que atendam às suas 
demandas com o menor custo possível.  
A utilização, em editais de licitação, de especificações que 
impossibilitam a participação no certame de empresas ofertantes 
de bens com aptidão técnica de suprir a demanda da 
Administração constitui-se restrição indevida à competitividadet  
caracterizando afronta ao art. 3°, 	1°, inciso 1, da Lei n.  
8.666/1993. 



ste o parecer, S.M.J. 

antos N gueirr 	 Emerson Ferreira Corrêa de Lacerda 
105.575 	 OAB/MG 122.757 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPI 
Consultando outros julgados do Tribunal de Contas da União 

sempre encontramos a defesa em favor do princípio da isonomia entre os 
licitantes, vejamos: 

A exigência de apresentação da declaração do fabricante, 
como requisito de habilitação para participação no pregão, 
não prevista nos arts. 27 a 31, da Lei n°8.666/93, e 14 do 
Decreto n° 5.450/2005, está em desacordo com 
jurisprudência do TCU e foi objeto de prévia audiência. 
Conforme jurisprudência desta Corte, a exigência de 
declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou 
credenciamento, como condição para habilitação de 
licitante em pregão eletrônico, carece de amparo legal, por 
extrapolar o que determina o art. 14 do Decreto n° 
5.450/2005. 
Essa exigência tem caráter restritivo e fere o principio 
da isonomia entre os licitantes  porque deixa ao arbítrio 
do fabricante a indicação de quais representantes podem 
ou não participar do certame. A matéria já foi discutida 
por este Tribunal em várias ocasiões: Decisão 486/2000 e 
Acórdãos 808/2003, 1670/2003, 1676h005, 423/2007, 
539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenário; 2404/2009, 
da 2' Câmara, entre outros. (TC 001.476/2013-0) 

Através da interpretação sistemática e teleológica da Carta 
Constitucional e da Lei 8.666/93, que não há que se restringir a participação em 
licitações e a contratação de empresas legalmente constituídas que atendem as 
determinações emanadas do próprio órgão regulador. 

CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, esta PROCURADORIA JURÍDICA opina pelo 
indeferimento do recurso da empresa GEOPÁ MAPAS DIGITAIS E 
AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP. 

Entretanto, compulsando melhor o Edital sugiro a realização do 10  
aditivo ao Edital com acréscimo de alguns itens imprescindíveis para entrega de 
um melhor produto final a Administração Municipal, e que em razão disso a 
cessão da licitação 	iada para ocorrer no dia 28 de junho de 2019. 
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1° aditivo do PRC N° 056/2019 - Pregão N2  013/2019 

DO EDITAL 

Fica acrescido o item 11-A - DO LICITANTE VENCEDOR da seguinte forma: 

DO LICITANTE VENCEDOR 

11-A. O licitante vencedor, sob pena de desclassificação e convocação do melhor candidato 
classificado seguinte deverá apresentar na assinatura do contrato os seguintes documentos e 
declarações: 

1) Documento comprobatório do Cadastro no Sisant - Sistema da ANAC - 
Gerado Registro - Certificado disponível para download• 

Registro da Identificação da Aeronave com o n° do cadastro; 

Contrato de Seguro sobre Danos a Terceiros; 

Declaração de que se compromete a Realizar Avaliação de Risco 
Operacional em conformidade com a IF ne 94003; 

Declaração de que portará o Manual da Aeronave; 

Declaração de que respeitará o afastamento lateral de pelo menos 30 
metros de pessoas não afluentes; 

Declaração de que respeitará as regras do DECEA - Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo; 

Certificado de Homologação do Equipamento na Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL); 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

_ O item 10 da ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO ficará da seguinte forma: 

10. A contratada deverá registrar foto Frontal Atualizadas das Fachadas das Edificações. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 

No caso da edificações serem localizadas na esquina do arruamento, serão necessário a 
captura de 2 (duas) ou mais fotografias. 
No caso das edificações possuírem mais de 1 andar deverão ser 2 (duas) ou mais 
fotografias da frente e laterais que possibilitem identificar todos os andares do prédio. 

_ Fica acrescido o item 30A na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO da seguinte forma: 

30A. A Contratada deverá realizar o Georreferenciamento de pontos de apoio para 
aerofotometria com GPS Geodésico de Dupla Freqüência com GPS Geodésico de Dupla 
Freqüência L1/L2 e/ou RTK com precisão de no máximo lcm em todos os cruzamentos de 

eGortsvto 
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arruamentos e/ou de 200 em 200 metros de distância em todas as ruas e avenid 
descrito nas alíneas a) e b) do item 4 da Especificação do Objeto. 

O item 2 DA VISITA TÉCNICA ficará da seguinte forma: 

2. Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o local da prestação dos 
serviços e tomar conhecimento com as peculiaridades do objeto, mediante prévio 
agendamento pelo telefone (37) 3421-3030. As visitas técnicas serão realizadas, 
preferencialmente às 14:00h (quatorze horas), nos dias 10.06, 11.06, 12.06, 24.06, 25.06, 
27/06, acompanhadas por servidor municipal designado. A tolerância 'em relação a atrasos 
será de 10 (dez) minutos. 

Luz/MG, 14 de junho de 2019. 

VANUSA C. E OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

publicuta no MAMO 
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Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ • 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
r ADITIVO DO PRC N• 056(2019 - PREGÃO N*013(2019 DO EDITAL 

I°  aditivo do PRC N°056/2019 - Pregão N°013/2019 DO EDITAL 
Fica acrescido o item 11-A - DO LICITANTE VENCEDOR da 

seguinte forma: 
DO LICITANTE VENCEDOR 
11-A. O licitante vencedor, sob pena de desclassificação e convocação 
do melhor candidato classificado seguinte deverá apresentar na 
assinatura do contrato os seguintes documentos e declarações: 

I) Documento comprobatório do Cadastro no Sisant - Sistema da 
ANAC - Gerado Registro - Certificado disponível para download; 

Registro da Identificação da Aeronave com o n° do cadastro: 

Contrato de Seguro sobre Danos a Terceiros: 

Declaração de que se compromete a Realizar Avaliação de Risco 
Operacional em conformidade com a IF n°94003; 

Declaração de que portará o Manual da Aeronave: 

Declaração de que respeitará o afastamento lateral de pelo menos 
30 metros de pessoas não anuentes: 

Declaração de que respeitará as regras do DECEA - Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo; 

Certificado de Homologação do Equipamento na Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL); 

DO TERMO DE REFERÊNCIA  

O item 10 da ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO ficará da seguinte 
forma: 

10. A contratada deverá registrar foto Frontal Atualizadas das 
Fachadas das Edifickões. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels: 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 
No caso da edificações serem localizadas na esquina do arruamento. 
serão necessário a captura de 2 (duas) ou mais fotografias. 
No caso das edificações possuírem mais de 1 andar deverão ser 2 
(duas) ou mais fotografias da frente e laterais que possibilitem 
identificar todos os andares do prédio. 

Fica acrescido o item 30A na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO da 
seguinte forma: 

30A. A Contratada deverá realizar o Georreferenciamento de pontos 
de apoio para acrofotometria com GPS Geodésico de Dupla 
Freqüência com GPS Geodésico de Dupla Freqüência I, I /L2 c/ou 
RTK com precisão de no máximo I cm em todos os cruzamentos de 
arruamentos e/ou de 200 em 200 metros de distância em todas as ruas 
e avenidas descrito nas alíneas a) e b) do item 4 da Especificação do 
Objeto. 

_ O item 2 DA VISITA TÉCNICA ficará da seguinte forma: 

2. Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o 
local da prestação dos serviços e tomar conhecimento com as 
peculiaridades do objeto. mediante prévio agendamento pelo telefone 
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(37) 3421-3030. As visitas técnicas serão realizadas. 
preferencialmente As 14:00h (quatorze horas), nos dias 10.06. 11.06, 
12.06. 24.06, 25.06, 27/06, acompanhadas por servidor municipal 
designado. A tolerância em relação a atrasos será de 10 (dez) minutos. 
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Luz/MG. 14 de junho de 2019. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

Publicado por: 

Daniel Ribeiro 
Código Identificador:A5EF5273 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 18/06/2019. Edição 2526 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  
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Compras Luz <compras@luz.m 45v.br, 
tt.-• 

q • 

 

Edital - PP 013/2019 
3 mensagens 

José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.com.br> 	 17 de junho de 2019 
Para: compras@luz.mg.gov.br  

Prezados sr(a)s, boa tarde. 

Conforme contato telefônico, gostaria de tirar uma dúvida com relação ao Pregão Presencial 013/2019, referente ao 
trabalho de elaboração da base cartográfica digital georreferenciada da área urbana do município de Luz/MG. 

No tocando ao valor médio da licitação. Vocês poderiam nos indicar qual é o valor máximo aceito? 

A outra questão seria que ao requisitar o serviço de aerolevantamento, existe a necessidade de ser requisitado que 
as empresas sejam cadastradas no Ministério da Defesa, como empresas de aerolevantamento. Isso se faz 
necessário por lei federal (podemos lhe enviar descritivo de obrigatoriedade com número da Lei), pois somente 
empresas com o referido cadastro podem realizar atividades de aerolevantamento em território nacional, sejam eles 
feitos por drones/vants ou aeronave tripulada. Sendo assim gostaria de saber se vocês poderiam acatar o pedido de 
obrigatoriedade de registro no Ministério da Defesa, ou faz-se necessário um pedido de impuganação do edital? 

Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo de retorno. 

Att 

José Alexandre Cubas 
(47) 9 9202-0601 

GEOM ÁTICA didie 

S kyGEO 
: 0 

• 

- .Rdina:31:L3,047 - Borra Grande 
Três Barros -SC 

7 3623 1534 	  89.490-000 

www.scgeomatica.com.br  
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Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 	 18 de junho de 2019 07:.41 
Para: "Lelton Santos Nogueira.'." <leltonsn.adv@hotmail.com>, Assessoria Jurídica <secretaria@luz.mg.gov.br  ,1/44‘. LUZ 

R • 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

.3°13  

Confirmar recebimento. 

Atenciosamente, 

Vanusa Brito/Pregoeira 
Serviço de Compras/Licitações e Patrimônio 

Tel de contato:(37) -3421-3030 
Prefeitura Municipal de Luz- Minas Gerais 

Avenida Laerton Paulinelli, 153 - 
CEP: 35.595.000 
Luz- Minas Gerais 

.elton Santos Nogueira.'. <leltonsn.adv@hotmail.com> 	 18 de junho de 2019 11:14 
Para: Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br>, "jac@scgeomatica.com.br" <jac@scgeomatica.com.br>, Compras Luz 
<compras@luz.mg.gov.br> 

Jose Alexandre Cubas, 

Bom dia. O valor máximo para essa licitação é R$ 271.175,00. 

Essa questão do Ministério da Defesa ia foi impugnada 
anteriormente antes da prorrogação do edital na qual em consulta a ANAC a respeito dos 
drones/aeromodelos não tripulados de uso não recreativo operados em até 400 pés 
ou 120 metros foi informado da necessidade de se seguir várias regras das quais foram 
inclusive acrecidas ao 12 aditivo, mas dentre estas não foram exigidas o cadastro 
disposto na lei n° 1.177/1971. 

Atenciosamente, 

LELTON SANTOS NOGUEIRA 
PROCURADOR GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

De: Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 18 de junho de 2019 07:25 
Para: Lelton Santos Nogueira.'. 
Assunto: Fwd: Edital - PP 013/2019 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/nk=3e6fc241898,view=pt&search=a118permthid=thread4%3A1636613598163729194&simpl=msg-t%3A16366135... 2/2 
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Compras Luz <compras@luz.mg. oval- 
friCooste 

_V g 
2 mensagens 

ti-?(-4,-)c•T4:59  
Lelton Santos Nogueira.'. <leltonsn.adv@hotmail.com> 	 19 de junho de 201 
Para: Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br>, Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 

Daniel, favor publicar pra nos. 

Vanusa, favor coloca no site. 

Mentiosamente, 

LELTON. 

De: Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 19 de junho de 2019 15:32 
Para: Lelton Santos Nogueira.'. 

Assunto: Rvd: Edital - PP 013/2019 

	Forwarded message ----- 
De: José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.com.br> 
Date: qua, 19 de jun de 2019 às 15:30 
Subject: ÉtES: Edital - PP 013/2019 
To: Lelton Santos Nogueira.'. <leltonsn.adv@hotmail.com>, <secretaria@luz.mg.gov.br>, Compras Luz 
<cOmpras@luz.mg.gov.br> 

Boa tarde, dr. Lelton. 

Que bom que ajudamos. 

Seria interessante a prefeitura exigir a Inscrição no Ministério da Defesa como categoria A ou C, já no ato da 

licitação. Assim impede que vocês percam tempo com empresas que não são cadastradas. 

O sr poderia me adiantar se mudarão a data do pregão? 

Assim já podemos nos organizar e comparecer para visita técnica e licitação. 

Desde já agradeço a atenção. 

2 aditivo Edital - PP 013/2019 

https://mail.google.comfmailfu/07ik=3e6fc241898,view=pt&search=all&permthid=thread-1703A16367969666049387838simpl=msg-f%3A16367969... 1/8 
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r ' 	Lelton Santos Nogueira.'. [mailto:leitonsn.adv@hotmail.com]  
Ci is Enviada em: quarta-feira, 19 de junho de 2019 15:22 

"Pará: jac@sbgeomatica.com.br; secretaria@luz.mg.gov.br; Compras Luz 
p'-Assunto: ENC: Edital -PP 013/2019 

„ 

jose Alexandre, 
„ 

 

• 	kl 
1:•  

Boa tarde. 

Gostaria de agradecer os esclarecimentos, 
. . 

e documentos enviados que muito nos ajudaram a entender 

at,  • • o questionamento. 
, 

Vamos fazer Um novo aditivo, e exigir a 

e Autorização no Ministério da Defesa. 
'-•-•11  	• • 

10.jr 

••• 

"4.;-.1;1! 
facetou( 21 

Aguardarmos vcs na visita técnica e licitação. 

; 	• 	r  t 

19/0612019 
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••r. Atenciosamente. 
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LELTONSANTOS NOGUEIRA 

PROCURADOR GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

De: Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 18 de junho de 2019 16":04 

Para: Assessoria Jurídica; Lelton Santos Nogueira.'. 
Assunto: Fwd: Edital - PP 013/2019 

	Forwarded message ---- 
De: José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.com.br> 
Date: ter, 18 de jun de 2019 às 16:01 
Subject: RES: Edital - PP 013/2019 
To: Lelton Santos Nogueira.'. <leltonsn.adv@hotmail.com>, Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br>, Compras 
Luz <compras@luz.mg.gov.br> 

Prezado dr. Lelton, boa tarde. 

Primeiramente gostaria de agradecer o pronto atendimento e o retorno. 

Agradeço o envio do valor máximo aceito. 

Somente quanto ao que se refere à inscrição no Ministério da Defesa, gostaria de esclarecer, se me permite. 

Para se realizar aerolevantamentos para fins de mapeamento existem duas autorizações a serem requeridas. Uma 

delas é a da ANACe outra é a do Ministério da Defesa. As exigências e dados técnicos indicados no e-mail abaixo, 

que o dr nos enviou, refere-se apenas a autorização da ANAC e cobre apenas a execução de voos para simples 

prospecção aérea, ou seja, se fossem tomadas imagens aéreas sem fins de mapeamento. Quando o objetivo final 

é aerolevantamento (ortofotos para fins de mapeamento) faz-se necessário a inscrição e permissão destes dois 

órgãos, conforme pode ser visualizado no documento em anexo, que refere-se um pedido de esclareciemnto que 

fizemos junto à ouvidoria do Ministério da Defesa, justamente demonstração em processos licitatórios. Envio 

também alguns links do site do Ministério da Defesa, onde constam tais informações. 

https://rnail.google.com/mall/u/0?ik=3e6fc241898view=pt&search=a118permthid=thread-f%3A16367969666049387838.simpl=msg-f%3A16367969  3/8 
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https://www.defesa.gov.br/aerolevantamento  

Observações: 

 

 

 

 

Todo e qualquer produto decorrente de aerolevantamento é objeto de comercialização pelas Entidades 
proprietárias junto a possíveis interessados, resguardada a cautela quanto aos produtos sigilosos, registrada 
na Portaria Normativa n° 101/GM-MD, de 26 de dezembro de 2018, e ressalvados os eventuais óbices 
jurídicos que por ventura possam decorrer do contrato de aerolevantamento firmado entre essa Entidade 
contratada e a parte que solicitou o serviço à época; 

Todas as consultas relacionadas a detalhamento de projetos de aerolevantamento e seus produtos 
deverão ser efetuadas diretamente às Entidades Executantes (EE). O CLATEN disponibiliza toda a 
informação útil fornecida pelas EE em cada projeto existente no acervo de metadados sob controle do MD; 

A qualidade do produto de aerolevantamento, para o fim a que se destina, deve ser atestada por pessoal 
técnico qualificado, na responsabilidade do adquirente, se assim entendido, e não é objeto de competência 
do MD; 

A exploração comercial de SAE-AL só é concedida a pessoas jurídicas brasileiras, públicas e privadas, 
conforme previsto no Decreto-Lei n°1.177, de 21 de julho de 1971, complementado pelo inciso III do Art. 3° e 
inciso III do Art. 11 da Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, marcos legais regulamentados pelo 
Decreto 2.278, de 17 de julho de 1997, pela Portaria Normativa/GM-MD n° 101, de 26 de dezembro de 2018, 
em seus arts. 8° e9° e pela Resolução ANAC n°377, de 15 de março de 2016; e 

As Entidades que atuam de forma similar, nas categorias A, B e C, porém não estão inscritas no MD, 
tornam-se impedidas de explorar legal e comercialmente a atividade de aerolevantamento no território 
nacional e, por conseguinte, sua participação em licitações públicas e em celebração de contratos com 
particulares para esse fim é considerada irregular perante a legislação em vigor, por não haver produto 
autorizado de aerolevantamento envolvido. 

Desde já agradeço e me coloco à disposição caso necessário. 

Aguardamos retorno. 

Att. 

José Alexandre Cubas 
(47) 99202-0601 

SkyGEO 

1 ri 
T RotÍà03, 5047 •- Barra Grande 
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   ai F 
 

   

Compras Luz <compras@luz.mg.govrbr> 
"12  

   

N/Coogle, 

  

Edital - PP 013/2019 
10 mensagens 

_ 
José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.com.br> 
Para: compras@luz.mg.gov.br  

.334 

17 de junho de 20 

Prezados sr(a)s, boa tarde. 

Conforme contato telefónico, gostaria de tirar uma dúvida com relação ao Pregão Presencial 013/2019, referente ao 
trabalho de elaboração da base cartográfica digital georreferenciada da área urbana do município de Luz/MG. 

No tocando ao valor médio da licitação. Vocês poderiam nos indicar qual é o valor máximo aceito? 

A outra questão seria que ao requisitar o serviço de aerolevantamento, existe a necessidade de ser requisitado que 
as empresas sejam cadastradas no Ministério da Defesa, como empresas de aerolevantamento. Isso se faz 
necessário por lei federal (podemos lhe enviar descritivo de obrigatoriedade com número da Lei), pois somente 
empresas coni o referido cadastro podem realizar atividades de aerolevantamento em território nacional, sejam eles 
feitos por dronesIvants ou aeronave tripulada. Sendo assim gostaria de saber se vocês poderiam acatar o pedido de 
obrigatoriedade de registro no Ministério da Defesa, ou faz-se necessário um pedido de impuganação do edital? 

Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo de retomo. 

Att 

José Alexandre Cubas 
(47) 9 9202-0601 

GEOMÁTICA 
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Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 	 18 de junho de 2019 07:12 
Para: "Lelton Santos Nogueira.?' <leitonsn.adv@hotmail.com>, Assessoria Jurídica <secretaria@luz.mg.gov.br> 	L—ti2 

0\.1\  
[Temo das mensagens anteriores oculto] 

Confirmar recebimento. 

Atenciosamente, 

Vanusa Brito/Pregoeira 
Serviço de Compras/Licitações e Patrimônio 

Tel de contato:(37) -3421-3030 
Prefeitura Municipal de Luz- Minas Gerais 

Avenida Laerton Paulinelli, 153 
CEP: 35.595.000 
Luz- Minas Gerais 

.elton Santos Nogueira:. <leitonsn.adv@hotmail.com> 	 18 de junho de 2019 11:14 
Para: Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br>, lac@scgeomatica.com.br" <jac@scgeomatica.com.br>, Compras Luz 
<compras@luz.mg.gov.br> 

Jose Alexandre Cubas, 

Bom dia. O valor máximo para essa licitação é R$ 271.175,00. 

Essa questão do Ministério da Defesa ia foi impugnada 
anteriormente antes da prorrogação do edital na qual em consulta a ANAC a respeito dos 
drones/aeromodelos não tripulados de uso não recreativo operados em até 400 pés 
ou 120 metros foi informado da necessidade de se seguir várias regras das quais foram 
inclusive acrecidas ao 1° aditivo, mas dentre estas não foram exigidas o cadastro 
disposto na lei n2 1.177/1971. 

Atenciosamente, 

LELTON SANTOS NOGUEIRA 
PROCURADOR GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

De: Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 18 de junho de 2019 07:25 
Para: Lelton Santos Nogueira.'. 
Assunto: Fwd: Edital - PP 013/2019 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.com.br> 	 18 de junho de 2019 16:01 
Para: "Lelton Santos Nogueira.'." <leltonsn.adv@hotmail.com>, Secretaria Luz <secretaria@luz.mg.gov.br>, Compras 
Luz <compras@luz.mg.gov.br> 

https://mailgoogle.com/mail/u/0/ik=3e6fc24189&view=pt&searchrall&permthid=thread-f%3A16366135981637291948simpl=msg-fWA16366135... 2/6 
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Prezado dr. Lelton, boa tarde. 

Primeiramente gostaria de agradecer o pronto atendimento e o retorno. 

Agradeço o envio do valor máximo aceito. 

Somente quanto ao que se refere à inscrição no Ministério da Defesa, gostaria de esclarecer, se me permite. 

Para se realizar aerolevantamentos para fins de mapeamento existem duas autorizações a serem requeridas. Uma 
delas é a da ANAC e outra é a do Ministério da Defesa. As exigências e dados técnicos indicados no e-mail abaixo, 
que o dr nos enviou, refere-se apenas a autorização da ANAC e cobre apenas'a execução de voos para simples 
prospecção aérea, ou seja, se fossem tomadas imagens aéreas sem fins de mapeamento. Quando o objetivo final 
é aerolevantamento (ortofotos para fins de mapeamento) faz-se necessário a inscrição e permissão destes dois 
órgãos, conforme pode ser visualizado no documento em anexo, que refere-se um pedido de esclareciemnto que 
fizemos junto à ouvidoria do Ministério da Defesa, justamente demonstração em processos licitatórios. Envio 
também alguns links do site do Ministério da Defesa, onde constam tais informações. 

https://www.defesa.gov.briaerolevantamento  

Observações: 

Todo e qualquer produto decorrente de aerolevantamento é objeto de comercialização pelas Entidades 
proprietárias junto a possíveis interessados, resguardada a cautela quanto aos produtos sigilosos, registrada 
na Portaria Normativa n° 101/GM-MD, de 26 de dezembro de 2018, e ressalvados os eventuais óbices 
jurídicos que por ventura possam decorrer do contrato de aerolevantamento firmado entre essa Entidade 
contratada e a parte que solicitou o serviço à época; 

Todas as consultas relacionadas a detalhamento de projetos de aerolevantamento e seus produtos 
deverão ser efetuadas diretamente às Entidades Executantes (EE). O CLATEN disponibiliza toda a 
informação útil fornecida pelas EE em cada projeto existente no acervo de metadados sob controle do MD; 

A qualidade do produto de aerolevantamento, para o fim a que se destina, deve ser atestada por pessoal 
técnico qualificado, na responsabilidade do adquirente, se assim entendido, e não é objeto de competência 
do MD; 

A exploração comercial de SAE-AL só é concedida a pessoas jurídicas brasileiras, públicas e privadas, 
conforme previsto no Decreto-Lei n°1.177, de 21 de julho de 1971, complementado pelo inciso III do Art. 3° e 
inciso III do Art. 11 da Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, marcos legais regulamentados pelo 
Decreto 2.278, de 17 de julho de 1997, pela Portaria Normativa/GM-MD n°101, de 26 de dezembro de 2018, 
em seus arts. 8° e 9° e pela Resolução ANAC n°377, de 15 de março de 2016; e 

As Entidades que atuam de forma similar, nas categorias A, B e C, porém não estão inscritas no MD, 
tornam-se impedidas de explorar legal e comercialmente a atividade de aerolevantamento no território 
nacional e, por conseguinte, sua participação em licitações públicas e em celebração de contratos com 
particulares para esse fim é considerada irregular perante a legislação em vigor, por não haver produto 
autorizado de aerolevantamento envolvido. 

Desde já agradeço e me coloco à disposição caso necessário. 

Aguardamos retorno. 

https://mail.google.com/mail/u/07ik=366tc24189/1view=pt&search=all&pernithid=threada3A16366135981637291948simpl=msg-f%3A16366135 	3/6 . 
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Att. 

 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

 

 

Manifestação Ministério da Defesa - manifestação.pdf 
78K 

Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 	 18 de junho de 2019 16:04 
Para: Assessoria Jurídica <secretaria@luz.mg.gov.bn, "Lelton Santos Nogueira.'." <leitonsn.adv@hotmailcom> 

[Texto das mensagens anteriores Oculto) 

tai, Manifestação Ministério da Defesa - manifestação.pdf 
r—r  78K 

Lelton Santos Nogueira.'. <leitonsn.adv@hotmail.com> 
	

19 de junho de 2019 15:20 
Para: Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 

Jose Alexandre, 

Boa tarde. 

Gostaria de agradecer os esclarecimentos, 

e documentos enviados que muito nos ajudaram a entender 

o questionamento. 

Vamos fazer um novo aditivo, e exigir a 

Autorização no Ministério da Defesa. 

Aguardarmos vcs na visita técnica e licitação. 

Atenciosamente, 

LELTON SANTOS NOGUEIRA 

PROCURADOR GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

De: Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 18 de junho de 2019 16:04 
Para: Assessoria Jurídica; Lelton Santos Nogueira:. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Lelton Santos Nogueira.'. <leitonsn.adv@hotmail.com> 	 19 de junho de 2019 15:21 
Para: lac@scgeomatica.com.br" <jac@scgeomatica.com.bn, "secretaria@luz.mg.gov.br" <secretaria@luz.mg.gov.br>, 
Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 

[Texto ias mensagens anteriores oculto] 

https://mailgoogle.com/mail/u/07ik=3e6fc241898,view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1636613598163729194&simpl=msga3A16366135.. 4/6 



19/06/2019 	 E-mail de Luz.mg.gov.br  - Edital - PP 013/2019 

José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.c,om.br> 	 19 de junho de 2019 15:29 
Para: "Lelton Santos Nogueira.'." <leltonsn.adv@hotmail.com>, secretaria@luz.mg.gov.br, Compras Luz 
<compras@luz.mg.gov.br> 

Boa tarde, dr. Lelton. 

Que bom que ajudamos. 

Seria interessante a prefeitura exigir a Inscrição no Ministério da Defesa como categoria A ou C, já no ato da 

licitação. Assim impede que vocês percam tempo com empresas que não são cadastradas. 

O sr poderia me adiantar se mudarão a data do pregão? 

Assim já podemos nos organizar e comparecer para visita técnica e licitação. 

Desde já agradeço a atenção. 

Atenciosamente. 

(Texto das mensagens anteriores oculto] 

Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 	 19 de junho de 2019 15:31 
Para: "Lelton Santos Nogueira.'." <leltonsn.adv@hotmail.com> 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Lelton Santos Nogueira.'. <leltonsn.adv@hotmail.com> 	 19 de junho de 2019 15:38 
Para: "José A. Cubas - SC Geomática" <jac@scgeomatica.com.br>, "secretaria@luz.mg.gov.br" 
<secretaria@luz.mg.gov.br>, Compras Luz <compras@luz.mg.gov.br> 

José Alexandre, 

Sim. Vamos acrescentar a exigência na qualificação técnica. 

Perfeitamente, mudaremos a data da licitação. Devemos publicar ainda 

hoje o 22  aditivo. 

Atenciosamente, 

LELTON SANTOS NOGUEIRA 

PROCURADOR GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

https://mailgoogle.com/mail/u/0?ik=3e6fc24189&view=pt&search=a118permthid=thread-f%3A16366135981637291948simpl=msg-f%3A16366135... 5/6 



19/06/2019 	 E-mail de Luz.mg.gov.br  - Edital - PP 013/2019 

De: José A. Cubas - SC Geomática <jac@scgeomatica.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 19 de junho de 2019 15:29 
Para: 'Lelton Santos Nogueira.'.'; secretaria@luz.mg.gov.br; 'Compras Luz' 
Assunto: RES: Edital - PP 013/2019 

(Texto das mensagens anteriores oculto) 

https://mail.google.com/mail/u/(flik=3e6fc24189&view=pt&searclwall&permthidtthread-f%3A16366135981637291943simpl=msg-P/03A16366135.. 6/6 



fev,  

ao 
22  aditivo do PRC N2  056/2019 - Pregão N2  013/2019  

Goano 
DO EDITAL 

Fica o dia da licitação adiado para ocorrer no dia 05/07/2019 às 09:00 horas. 

Fica acrescido à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a alínea d) da seguinte forma: 

d) Comprovação da Autorização do Ministério da Defesa através de inscrição no Estado-Maior 

das Forças Armadas nas categorias a) ou c). 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

_ O item 2 DA VISITA TÉCNICA ficará da seguinte forma: 

2. Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o local da prestação dos 
serviços e tomar conhecimento com as peculiaridades do objeto, mediante prévio 
agendamento pelo telefone (37) 3421-3030. As visitas técnicas serão realizadas, 
preferencialmente às 14:00h (quatorze horas), nos dias 10.06, 11.06, 12.06, 24.06, 25.06, 
27.06, 01.07 e 02.07 acompanhadas por servidor municipal designado. A tolerância em 
relação a atrasos será de 10 (dez) minutos. 

Luz/MG, 19 de junho de 2019. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

twatérie pubfida no MARIO gfICI81_ LkCr 
MUNICIPIOS MINE/ROS em4,  /06 Jjj9 
código ident/ficedor 	 no sita: 

Poro veridoenSo de 	cidiWInbrrne o 

httplAvww.d161 • untei . 	.b 
Responedv

rlomm-mg/ 

Matrícula: 



 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
2° ADITIVO DO PRC N°056(2019 - PREGÃO N°01312019 DO EDITAL 

20 aditivo do PRC N°056/2019 - Pregão N°013/2019  
DO EDITAL 

Fica o dia da licitação adiado para ocorrer no dia 05/07/2019 às 
09:00 horas. 

Fica acrescido à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a alínea d) da 
seguinte forma: 
d) Comprovação da Autorização do Ministério da Defesa através de 
inscrição no Estado-Maior das Forças Armadas nas categorias a) ou 
c). 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

O item 2 DA VISITA TÉCNICA ficará da seguinte forma: 

2. Para elaboração da proposta será obrigatório à licitante visitar o 
local da prestação dos serviços e tomar conhecimento com as 
peculiaridades do objeto, mediante prévio agendamento pelo telefone 
(37) 3421-3030. As visitas técnicas serão realizadas. 
preferencialmente às 14:00h (quatorze horas), nos dias 10.06. 11.06. 
12.06. 24.06, 25.06, 27.06, 01.07 e 02.07 acompanhadas por servidor 
municipal designado. A tolerância em relação a atrasos será de 10 
(dez) minutos. 

Luz/MG. 19 de junho de 2019. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:568541 35 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 21/06/2019. Edição 2528 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  



Prefeitura Municipa( ã Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

32  aditivo do PRC N2  056/2019 - Pregão N2  013/2019 

R 

.‘ a al 

‘9.0EIR 
DO EDITAL 

. 
Fica o dia da licitação adiado para ocorrer no dia12/07/2019 às 09:00 horas. 

No item 6 DAS PROPOSTAS COMERCIAIS fica acrescido após o 72  parágrafo relacionado ao 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA o seguinte parágrafo: 

Em caso de preferência do licitante esta ao invés de realizar a Visita Técnica poderá 
apresentar DECLARAÇÃO constando que a declarante conhece as condições locais para 
execução do objeto, bem como todos os serviços que deverão ser realizados possuindo 
pleno conhecimento do objeto e especificações do Termo de Referência e Edital. 

Fica alterada a alínea d) acrescida na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da seguinte forma: 

d) Comprovação da Autorização do Ministério da Defesa através de inscrição no Estado-Maior 

das Forças Armadas na categoria a). 

Fica acrescido Parágrafo Único à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da seguinte forma: 

Parágrafo Único - A empresa licitante poderá terceirizar parte dos serviços prestados devendo 

apresentar o contrato de prestação de serviços juntamente com os documentos relacionados 

(Autorizações) referente ao serviço prestado pela empresa terceirizada. 

Fica revogada a alínea c) e d) do inciso IV do item 17 DAS PENALIDADES. 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Fica alterada as alíneas a) e b) do item 4 da ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO da seguinte forma: 

4. (...) 

11.020 imóveis urbanos na sede do Município de Luz, 480 imóveis no Distrito de Esteios, e 

160 imóveis no Distrito do Campinho. 

Lei Municipal n2  347/1979 de 04/06/1979, Lei Municipal n2 348/1979 de 05/06/1979, Lei 

Municipal n2 402/1980 de 11/07/1980, Lei Municipal 027/2012 de 14/12/2012, Lei Municipal 

039/2014 de 02/06/2014, e Lei Municipal 085/2017 de 24/07/2017. 

Fica o item 11-A na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO da seguinte forma: 

11-A. A Contratada deverá fornecer a Contratante 04 Chaves de Acesso, sendo 01 para o 
Cadastro, 01 para o setor de Fiscalização, 01 para o Setor de Engenharia, e 01 para o Setor 
de Obras, bem como, entregar o licenciamento dos softwares para a Contratante. 

Fica suprimido o item 20 com suas alíneas c) e d) na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

- Fica suprimido o item 26 na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 



Prefeitura Municipal ã Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

_ Fica acrescido ao item 45 na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO os seguintes dados q 
deverão ser entregues a Administração: 

Licenciamento dos softwares; 
Documento comprobatório da realização do georreferenciamento de pontos de 
apoio para a aerofotometria; 

_ O item 6 DA VISITA TÉCNICA ficará da seguinte forma: 

6. Em caso de preferência do licitante esta ao invés de realizar a Visita Técnica poderá 
apresentar DECLARAÇÃO constando que a declarante conhece as condições locais para 
execução do objeto, bem como todos os serviços que deverão ser realizados possuindo 
pleno conhecimento do objeto e especificações do Termo de Referência e Edital. 

_ Ficam revogados o tópico e item 1, 2 e 3 da OBSERVAÇÃO ESPECIAIS SOBRE O 
CONTRATO. 

DO CONTRATO 

_ Ficam revogados os parágrafos 49  e 62  da Clausula Décima Quarta - Das Disposições 
Gerais. 

Luz/MG, 27 de junho de 2019. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA DE LUZ 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
3° ADITIVO DO PRC N°  056/2019 - PREGÃO N°013.12019 DO EDITAL 

3°  aditivo do PRC N°  056/2019 - Prnão N°013/2019 
DO EDITAL 

Fica o dia da licitação adiado para ocorrer no dia 12/07/2019 as 
09:00 horas. 
_ No item 6 DAS PROPOSTAS COMERCIAIS fica acrescido após o 
70 parágrafo relacionado ao ATESTADO DE VISITA TÉCNICA o 
seguinte parágrafo: 
Em caso de preferência do licitante esta ao invés de realizar a Visita 
Técnica poderá apresentar DECLARAÇÃO constando que a 
declarante conhece as condições locais para execução do objeto, bem 
como todos os serviços que deverão ser realizados possuindo pleno 
conhecimento do objeto e especificações do Termo de Referência e 
Edital. 

Fica alterada a alínea d) acrescida na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
da seguinte forma: 
d) Comprovação da Autorização do Ministério da Defesa através de 
inscrição no Estado-Maior das Forças Armadas na categoria a). 

Fica acrescido Parágrafo Único à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da 
seguinte forma: 
Parágrafo Único - A empresa licitante poderá terecirizar parte dos 
serviços prestados devendo apresentar o contrato de prestação de 
serviços juntamente com os documentos relacionados (Autorizações) 
referente ao serviço prestado pela empresa terceirizada. 

Fica revogada a alínea c) c d) do inciso IV do item 17 DAS 
PENALIDADES. 
DO TERMO DE REFERÊNCIA  
_ Fica alterada as alíneas a) e b) do item 4 da ESPECIFICAÇÃO DO 
OBJETO da seguinte forma: 
4. (...) 

11.020 imóveis urbanos na sede do Município de Ll17- 480 imóveis 
no Distrito de Esteios. e 160 imóveis no Distrito do Carapinho. 

Lei Municipal n° 347/1979 de 04/06/1979. Lei Municipal n° 
348/1979 de 05/06/1979. Lei Municipal n° 402/1980 de 11/07/1980, 
Lei Municipal 027/2012 de 14/12/2012. Lei Municipal 039/2014 de 
02/06/2014. e Lei Municipal 085/2017 de 24/07/2017. 

Fica o item 11-A na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO da seguinte 
forma: 
I I -A. A Contratada deverá fornecer a Contratante 04 Chaves de 
Acesso, sendo 01 para o Cadastro. 01 para o setor de Fiscalização. 01 
para o Setor de Engenharia, e 01 para o Setor de Obras, bem como. 
entregar o licenciamento dos softwares para a Contratante. 

Fica suprimido o item 20 com suas alíneas c) e d) na 
ëSPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

Fica suprimido o item 26 na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

Fica acrescido ao item 45 na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO os 
seguintes dados que deverão ser entregues a Administração: 
Licenciamento dos softwares: 
Documento comprobatório da realização do georreferenciamento de 
pontos de apoio para a aerofotometria; 

_ O item 6 DA VISITA TÉCNICA ficará da seguinte forma: 

6. Em caso de preferência do licitante esta ao invés de realizar a Visita 
Técnica poderá apresentar DECLARAÇÃO constando que a 
declarante conhece as condições locais para execução do objeto. bem 



como todos os serviços que deverão ser realizados possuindo pleno 
conhecimento do objeto e especificações do Termo de Referência e 
Edital. 

_ Ficam revogados o tópico e item 1, 2 e 3 da OBSERVAÇÃO 
ESPECIAIS SOBRE O CONTRATO. 

DO CONTRATO  

_ Ficam revogados os parágrafos 4° e 6° da Clausula Décima Quarta - 
Das Disposições Gerais. 

Luz/MG, 27 de junho de 2019. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:C48F321C 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 28/06/2019. Edição 2533 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPA 

DE LUZ ESTADO DE MINAS GERAIS. 

PREGÃO N.° 013/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 056/2019 

TOPOSERVICE AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ n° 07.020.850/0001-09, por intermédio de seu representante 

legal o Sr. MAGNO PINTO COELHO COSTA, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

MG 10.287.459 SSPMG e do CPF n° 033.998.156-38, vem, respeitosamente, a presença 

de Vossa Senhoria e digna Equipe de Apoio, tempestivamente, com fundamento no 

Artigo 41, § 1° e § 2° da Lei n° 8.666/1993 e item do Edital do Pregão N° 013/2019 — 

Processo Licitatório N.° 056/2019, interpor 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pelos motivos de fato e direito que adiante passa a expor: 

1. Dos Fatos 

No Edital do Pregão N°013/2019 — Processo Licitatório N.° 056/2019, foi constatado que 

na relação de documentos de habilitação da empresa licitante o responsável técnico que 

tenha o título Pós Graduação Lato Sensu e Especialização em Geoprocessamento e 

Análise Espacial SIG (Sistema de Informações Geográficas) que é de extrema 

importância para a manipulação dos dados geográficos na formação da base cartográfica 

da área urbana para o desenvolvimento dos trabalhos especificados no Termo de 

Referência do Edital. 

O termo Geoprocessamento tem como definição é o processamento informatizado de 

dados georreferenciados. Utiliza programas e/ou software de computador que permitem 

Av. Francisco Campos, n2 151 Apart. 101 Sala: A Bairro: Centro, CEP: 35.610-000 Dores do Indaiá — MG 
CNN: 07.020.850/0001-09 

Telefone: 37 3551-1091 / Site: www.toposervice.com.br  
1 
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o uso de informações cartográficas (mapas, cartas topográficas e plantas) e informaç 

a que se possa associar coordenadas de localização geográfica aos mapas, carta 

plantas realizando o cruzamento dos dados especiais e posteriormente anális 

relatórios previstos no escopo deste Edital. 

Diante de todo o exposto, serve a presente para requer a Impugnação do itens 7. DA 

HABILITAÇÃO "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA" do Edital do Pregão N° 013/2019 7  

Processo Licitatório N.° 056/2019  devendo ser corrigidos, com a consecução dos seus 

objetivos. 

Portanto, a presente impugnação deverá ser recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua 

equipe de apoio para que, na forma da lei, seja admitida, processada e, ao final, julgada 

procedente, nos termos do requerimento. 

Nestes Termos, Pede Deferimento 

Dores do Indaié - MG, 26 de Junho de 2019. 

MAGNO PINTO COELHO COSTA 
C. IDENT. MG  10.287.459 SSPMG 

CPF: 033.998.156-38 

oi) '91,0 
g4L rcer 

Av. Francisco Campos, n2 151 Apart. 101 Sala: A Bairro: Centro, CEP: 35.610-000 Dores do Indaiá — MG 
CNPJ: 07.020.850/0001-09 

Telefone: 37 3551-1091 / Site: www.toposervice.com.br  
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Crefeitura Municipal á Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

PROCESSO: PRC N°056/2019 
PREGÃO N°0013/2019 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÀO 

San 

Marilia A 

?Ferreira Costa 

ra ‘A.(11jt‘neida 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE VANT(DRONES) , COM 
RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD 
DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇA0 DOS 
'MOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

A empresa TOPOSERVICE AGRIMENSURA E 
AGRONOMIA LTDA ME apresentou um recurso datado de 26/06/2019, mas o qual foi recebido e 
protocolado. 

Para tanto, a CPL encaminhou tal recurso a Procuradoria do 
Município para apreciação e emissão de parecer jurídico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo 
interposto pela requerente, conclui e opina pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela 
empresa TOPOSERVICE AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA ME. 

Consultando outros julgados do tribunal de contas da união sempre 
encontramos a defesa em favor do princípio da isonomia entre os licitantes. 

Através da interpretação sistemática e teleológica da carta 
constitucional e da Lei 8.666/93, que não há que se restringir a participação em licitações e a 
contratação de empresas legalmente constituídas que atendem as determinações emanadas do próprio 
órgão regulador. 

O Edital já exige do licitante o Atestado de capacidade Técnica, 
bem como a Certidão de responsabilidade técnica emitida pelo CREA do responsável técnico indicado 
pela empresa, o que entendemos serem requisitos suficientes para a qualificação técnica. 

Por essas razões de ordem legal e fática, INDEFERIMOS o 
citado recurso, com respaldo no Parecer Jurídico n° 220/2019 de 28.06.2019, emitido pelo Dr. Lelton 
Santos Nogueira, inscrito no OAB/MG n° 105.575 na íntegra. 

Luz, 01 de Julho de 2019. 

Vanusa CândidWkiveira Brito 
Presidente da CPL e Pregoeira 

Membros da CPL: 

Higor Gon 	nhal 

ar45:141,1,11 
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 	 *DOES°  
DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO: 

PRC N*056/2019 PREGÃO N° 0013/2019 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

PROCESSO: PRC N° 056/2019 
PREGÃO N°0013/2019 

OBJETO: 	"CONTFtATAÇA0 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE 
AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇA0 DE VANT 
(DRONES) , COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO 
TERRENO GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E 
IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO 
E VETORIZAÇA0 DOS 'MOVEIS DA AREA URBANA DO 
MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

A empresa TOPOSERVICE AGRIMENSURA E AGRONOMIA 
LTDA ME apresentou um recurso datado de 26/06/2019, mas o qual 
foi recebido c protocolado. 

Para tanto. a CPL encaminhou tal recurso a Procuradoria do 
Município para apreciação c emissão de parecer jurídico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo interposto 
pela requerente. conclui c opina pelo INDEFERIMENTO do recurso 
apresentado pela empresa TOPOSERVICE AGRIMENSURA E 
AGRONOMIA LTDA ME. 

Consultando outros julgados do tribunal de contas da união sempre 
encontramos a defesa em favor do princípio da isonomia entre os 
licitantes. 

Através da interpretação sistemática e teleológica da carta 
constitucional e da Lei 8.666/93, que não ha que se restringir a 
participação em licitações e a contratação de empresas legalmente 
constituídas que atendem as determinações emanadas do próprio 
órgão regulador. 
O Edital já exige do licitante o Atestado de capacidade Técnica, bem 
como a Certidão de responsabilidade técnica emitida pelo CREA do 
responsável técnico indicado pela empresa, o que entendemos serem 
requisitos suficientes para a qualificação técnica. 

Por essas razões de ordem legal c tática. INDEFERIMOS o citado 
recurso, com respaldo no Parecer Jurídico n°220/2019 de 28.06.2019, 
emitido pelo Dr. Lelton Santos Nogueira, inscrito no OAB/MG n° 
105.575 na integra. 

Luz, 01 de Julho de 2019. 

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO 
Presidente da CPL e Pregoeira 

Membros da CPL: 

HIGOR GONTIJO VINHAL 

SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA 
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Parecer No. 220/2019 de 28/06/2019. 
Impugnante: TOPOSERVICE AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA ME 
Assunto: IMPUGNAÇÃO — PREGÃO No 013/2019 — PRC No 056/2019 

HISTÓRICO: 

A impugnante interpôs Recurso referente EDITAL do Pregão 
no 013/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 
BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA 
URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO 
AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPACIAL 
DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE - GDS DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO APOIO E TECNOLOGIA NECESSARIA, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

Na IMPUGNAÇÃO AO EDITAL a Impugnante destacou em 
suma que "foi constatado que na relação de documentos de habilitação da 
empresa licitante o responsável técnico que tenha o título Pós Graduação Lato 
Sensu e Especialização em Geoprocessamento e Analise Espacial SIG (Sistema 
de Informações Geográficas) que é de extrema importância para a manipulação 
dos dados geográficos na formação da base cartográfica da área urbana para o 
desenvolvimento dos trabalhos especificados no Termo de Referência do 
Edital". 

Por fim, requer "a impugnação do itens 7. DA HABILITAÇÃO 
"QUALIFICAÇÃO TÉCNICA" do Edital do Pregão No 013/2019 - Processo 
Licitatório No 056/2019, devendo ser corrigidos, com a consecução dos seus 
objetivos". 

ANÁLISE: 

A impugnante pretende que seja inserido dispositivo que 
requisite aos licitantes a necessidade do título Pós Graduação Lato Sensu e 
Especialização em Geoprocessamento e Analise Espacial SIG (Sistema de 
Informações Geográficas) para analise dos dados geográficos. 
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Em que pese a argumentação pensar da mesma foram seri 
direcionar, restringir, e limitar a participação dos licitantes. 
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6. 

O edital já exige do licitante o Atestado de Capacidade 
Técnica, bem como a Certidão de responsabilidade técnica emitida pelo CREA 
do responsável técnico indicado pela empresa, o que entendemos serem 
requisitos suficientes para a qualificação técnica. 

Ademais, a Constituição Federal no art. 170, caput e inciso IV 
preconizam a LIVRE CONCORRÊNCIA, donde se conclui que qualquer ato 
contrário é incompatível com tal regime, e constitui reserva de mercado. 

Corroborando com este entendimento, citem-se as decisões 
do Supremo Tribunal Federal e TRF2: 

EMENTA: AUTONOMIA MUNICIPAL. DISCIPLINA LEGAL DE 
ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. LEI MUNICIPAL DE 
JOINVILLE, QUE PROÍBE A INSTALAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA 
A MENOS DE 500 METROS DE ESTABELECIMENTO DA MESMA 
NATUREZA. Extremo a que não pode levar a 
competência municipal para o zoneamento da cidade, 
por redundar em reserva de mercado, ainda que 
relativa, e, conseqüentemente, em afronta aos 
princípios da livre concorrência, da defesaS do 
consumidor e da liberdade do exercício das atividades 
econômicas, que informam o modelo de ordem  
econômica consagrado pela Carta da República  (art. 
170 e parágrafo, da CF)., Recurso não conhecido.(RE 
203909.STF. Rel. Min. limar Galvão.1997) 

De outro lado, a Lei 8.666/93 estabelece a competitividade 
como um dos princípios do procedimento Licitatório: 

"Art. 30  - A licitação destina-se a garantir a 
observância ao princípio constitucional da isonomia, a 
selecão da proposta mais vantajosa para a 
administracão e a promocão do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da  
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da  
igualdade,  da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhe são correlatos. 
410  É vedado aos agentes públicos: 
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I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de  
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo,  inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da  
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou  
irrelevante para o especifico objeto do contrato,  
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o 
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
II - estabelecer tratamento diferenciado  de natureza 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 
entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se 
refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo 
quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, 
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da 
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991." 

Neste Diapasão, Marçal kisten Filho destaca que "Isonomia 
significa o direito de cada particular de participar na disputa pela 
contratação administrativa, configurando-se a inviabilidade de 
restrições abusivas, desnecessárias ou injustificadas.  Trata-se, então, 
da isonomia como tutela aos interesses individuais de cada sujeito particular 
potencialmente interessado em ser contratado pela Administração. A 
ampliação da disputa significa a multiplicação de ofertas e a efetiva 
competição entre os agentes econômicos".  (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.14a Ed. Dialética.São Paulo.2010). 

Neste mesmo norte, temos o Tribunal de Contas da União 
que determinou a um Órgão da Administração que se abstivesse de 
fixar exigência de declaração de que determinada empresa licitante é 
distribuidora ou revendedora autorizada de determinado produto 
ofertado, como condição de habilitação ou de classificação, por falta 
de amparo legal e por constituir restrição ao caráter competitivo de 
licitação ( Acórdão n° 2.375/2006-2a câmara). 

Em recurso o Próprio TCU, no recurso TC 015.282/2011-2 a 
respeito decidiu que: 

A Administração deve pautar-se, dentre outros, sob o critério da 
economicidade, buscando adotar soluções que atendam às suas 
demandas com o menor custo possível. 
A utilização, em editais de licitação, de especificações que 
impossibilitam a participação no certame de empresas ofertant 
de bens com aptidão técnica de suprir a demand  
Administração constitui-se restrição indevida à com etitiv  
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caracterizando afronta ao art. 30, 	1°, inciso I, da Lei n. 
8.666/1993. 

Consultando outros julgados do Tribunal de Contas da União 
sempre encontramos a defesa em favor do princípio da isonomia entre os 
licitantes, vejamos: 

A exigência de apresentação da declaração do fabricante, 
como requisito de habilitação para participação no pregão, 
não prevista nos arts. 27 a 31, da Lei n° 8.666/93, e 14 do 
Decreto n° 5.450/2005, está em desacordo com 
jurisprudência do TCU e foi objeto de prévia audiência. 
Conforme jurisprudência desta Corte, a exigência de 
declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou 
credenciamento, como condição para habilitação de 
licitante em pregão eletrônico, carece de amparo legal, por 
extrapolar o que determina o art. 14 do Decreto n° 
5.450/2005. 
Essa exigência tem caráter restritivo e fere o principio 
da isónomia entre os licitantes  porque deixa ao arbítrio 
do fabricante a indicação de quais representantes podem 
ou não participar do certame. A matéria já foi discutida 
por este Tribunal em várias ocasiões: Decisão 486/2000 e 
Acórdãos 808/2003, 1670/2003, 1676/2005, 423/2007, 
539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenário; 2404/2009, 
da 2° Câmara, entre outros. (TC 001.476/2013-0) 

Através da interpretação sistemática e teleológica da Carta 
Constitucional e da Lei 8.666/93, que não há que se restringir a participação em 
licitações e a contratação de empresas legalmente constituídas que atendem as 
determinações emanadas do próprio órgão regulador. 

CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, esta PROCURADORIA JURÍDICA opina pelo 
indeferimento do recurso da empresa TOPOSERVICE AGRIMENSURA E 
AGRONOMIA LTDA ME. 



ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUZ - M 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 013/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.°056/2019 

   

KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita 

no CNP) sob o n°:18.581.506/0001-05, com sede na Rua Barão de Cotegipe, n°: 

1196, BARREIRAS - BA. Vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, 

por meio deste, manifestar o nosso interesse em Impugnar o edital de licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 013/2019, pelo que passa a expor e a requerer o 

quanto se segue: 

Sem embargo, infelizmente, o edital do PREGÃO PRESENCIAL N.° 013/2019 

em apreço deixa de tecer exigências normativas exigidas pela lei n° 8.666/93 e 

pela lei n°. 5.194/66, que se opõem a legalidade e aos princípios informadores 

da licitação pública, assim autorizando empresas sem a(s) Certidão de Acervo  

Técnico (CAT) devidamente registrada no conselho regional de engenharia, 7.7/  

arquitetura ou agronomia a participarem desse certame, desse rn_ofiti 

prejudicando as demais empresas possuidoras de CAT registradas no,cdnselho, 

dentre elas a KME TOPOGARAFIA. 

Em vista disso, e mesmo com o propósito de contribtáiíréom a comissão para que 

a disputa seja mais ampla, a KME__TePOGARFIA oferece a presente 

impugnação ao,,edat contando com a sensibilidade e a compreensão desta 

douta com-issão de licitação. 

Com efeito, os problemas havidos no presente edital concentram-se nas não 

exigências pertinentes da não apresentação da Certidão de Acervo Técnico 

(CAT). Esclareça-se, por oportuno, que a presente impugnação versa sobre a 

ilegalidade de a Administração Pública não exigir em seus editais o a 

comprovação de serviços realizados mediante apresentação de CAT, 

documento comprobatório dos mesmos registrados nas entidades profissionais 

competentes. 

A presente impugnação dirige-se contra as condições e restrições erguidas no 

edital no tocante à qualificação técnica. Ocorre que o item 7- "quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", subitem 1 - b) do referente edital, não demandam 



dos licitantes comprovação de serviços realizados mediante apresentação 

CAT devidamente registrado no conselho profissional competente em nome 

empresa e dos profissionais habilitados, diz-se: 

"7. DA HABILITAÇÃO 

Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 

1- Quanto à capacidade técnico-operacional: 

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia), em plena validade. 

Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 

mediante apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada. Tais atestados deverão ser relativos à execução de serviço de 

engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação". 

Porém, a Lei N° 8.666/93, que institui normas para licitação e contratos da 

Administração Pública e dá outras providencias, diz que: 

Art. 30. A documentação relativa á qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de ati,/ ade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazo; com o objeto da licitação, 

e indicação das instalações e do aparelharr nto e do pessoal técnico adequados 

e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação 

de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso. 

§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 



registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigênci s a: 

35;  (Redação dada pela Lei n°8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir errRnswço 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 

as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos" 

E a Lei N° 5.1'9-4766, Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto 

e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, diz que: 

Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da 

engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, 

direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou 

particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a 

atividade nos termos desta lei. 

Esperamos que Vossa Senhoria analise a nossa proposta de impugnação deste 

certame, uma vez que o mesmo mostra-se incoerente em seu âmbito. 

Nestes termos, pedimos deferimento. 

- MG, 27 de JUNHO de 2019. 

Nome: Vanêssa Figueirêdo Santos 

CPF: 125.425.926-08 

RG: Mg — 18.886.560 



_532  
PROCURADORIA JUR1DICA DO MUNICIPI Q0E1R2,921$V  

Parecer No. 221/2019 de 01/07/2019. 
Impugnante: KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP 
Assunto: IMPUGNAÇÃO — PREGÃO No 013/2019 — PRC No 056/2019 

HISTÓRICO: 

A impugnante interpôs Recurso referente EDITAL do Pregão 
no 013/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 
BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA 
URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO 
AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPACIAL 
DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE - GDS DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO APOIO E TECNOLOGIA NECESSARIA, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

Na IMPUGNAÇÃO AO EDITAL a Impugnante destacou em 
suma que o edital "deixa de tecer exigências normativas exigidas pela lei no 
8.666/93 e pela lei no 5.194/66, que se opõem a legalidade e aos princípios 
informadores da licitação pública, assim autorizando empresas sem a (s) 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente registrada no conselho regional 
de engenharia, arquitetura ou agronomia a participarem desse certame, desse 
modo prejudicando as demais possuidora de CAT registradas no conselho, 
dentre elas a KME TOPOGRAFIA". 

Acrescenta que "a presente impugnação versa sobre a 
ilegalidade de a Administração Pública não exigir em seus editais o a 
comprovação de serviços realizados mediante apresentação de CAT, documento 
comprobatório dos mesmos registrados nas entidades profissionais 
competentes". 

Por fim, requer a "analise a nossa proposta de impugnação 
deste certame, uma vez que o mesmo mostra-se incoerente em seu âmbito". 

ANÁLISE: 
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A impugnante pretende que seja inserido dispositivo que 
requisite aos licitantes a necessidade do registro da CAT nas entidades 
profissionais competentes em nome da empresa e dos profissionais habilitados. 

Quanto ao referente ao Atestado de Capacidade Técnica 
(CAT) da licitante e do profissional o art. 48, caput e parágrafo único da 
Resolução no 1.025, de 2009, dispõe que: 

51 capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro técnico." 

Assim, a capacidade técnico-profissional de uma pessoa 
jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico. 

O Manual de Procedimentos Operacionais para Aplicação da 
Resolução no 1.025, de 2009, aprovado pela Decisão Normativa no 85, de 31 
de janeiro de 2011, esclarece no item 1.2.2 do Capítulo III — Da Certidão de 
Acervo Técnico que: 

"A 01T constituirá prova da capacidade técnico-profissional 
da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou vier a ser a ela vinculado como integrante de seu 
quadro técnico"; 

Além disso, o manual também esclarece no item 1.5.1 — Da 
capacidade técnico profissional do Capítulo III que: 

"Os atts. 70, 80  e 90  no da Lei 5194, de 1966, analisados em 
conjunto com os atts. 10  e 20  da Lei no 6.496, de 1977, 
definem que o desenvolvimento das atividades técnicas nas 
áreas tecnológicas ocorre em função da atuação do 
profissional habilitado na condição de autônomo, empresário 
ou integrante de quadro técnico de pessoa jurídica contratada, 
motivo pelo qual definimos Acervo Técnico como o 
conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da 
vida do profissional compatíveis com suas atribuicões 
e registradas no Crea por meio de ARTs". 

Deste modo, o conhecimento técnico inerente a estas 
atividades é de competência exclusiva do profissional habilitado, motivo pelo 
qual o art. 48 da Resolução no 1.025, de 2009, é explícito quando dispõe que a 
capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo 
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Desta forma, tendo em vista as considerações feitas, e os 
motivos acima explicitados, concluímos que as alegações da Impetrante 
merecem ser acolhidas parcialmente. 

Assim sendo, sugerimos seja retificado o edital na alínea b) 
quanto a Qualificação Técnica para inserir a necessidade de registro do Acervo 
Técnico do profissional no CREA por meio de ARTs. 

CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, esta PROCURADORIA JURÍDICA opina pelo 
deferimento parcial do recurso da empresa KME TOPOGRAFIA EIRELI - 
EPP. 

ecer, S.M.J. 

Emerson Ferreira Corrêa de Lacerda 
OAB/MG 122.757 



Prefeitura Municipa(efr Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

42  aditivo do PRC N2  056/2019 - Pregão N2  013/2019 

DO EDITAL 

Fica alterado a alínea b) quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do item 7. DA HABILITAÇÃO da 

seguinte forma: 

b) Comprovação de aptidão cia empresa para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de um ou 

mais Atestados de Capacidade Técnica do profissional (is) integrante de seu quadro técnico 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada e 

registrado no CREA por meio de ARTs. Tais atestados deverão ser relativos à execução de 

.serviço de engenharia compatível em objeto da presente licitação, devendo ser de no mínimo 

10.000 imóveis urbanos, e de no mínimo 03 meses de trabalho. 

Luz/MG, 01 de julho de 2019. 

VANUSA C. D 01 VEI RA BRITO 
Pregoeira 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DF: COMPRAS E LICITAÇÕES 
A.ADITIVO DO PRC N° 056/2019 - PREGÃO N° 013/2019 DO EDITAL 

4° o clitivn do PRC N" 096/2019 - Pregão N°013/2019 
DO EDITAL 
_ Fica alterado a alínea b) quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do 
item 7. DA I IAI3ILITAÇÃO da seguinte forma: 
h) Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. 
mediante apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade 
Técnica do profissional (is) integrante de seu quadro técnico fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada e registrado no CII.EA por meio de AILTs. Tais atestados 
deverF.n ser relativos A execução de serviço de engenharia compatIvel 
uni objeto da presente licitação. devendo ser de no mínimo 10.000 
imóveis urbanos. e de no mínimo 03 meses de trabalho. 

Lu.r./NIG. 01 de julho de 2019. 

V4NII54 C DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:BD44B6D0 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 03/07/2019. Edição 2536 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sito: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  



Prefeitura Municipal-  ã Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

San 	zara Ferreira Costa 

Wiartlia Ap. 

Iligor 

PROCESSO: PRC N° 056/2019 
PREGÃO N°0013/2019 

OBJETO: "CONTRATAÇA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇA0 DE 
SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) , COM 
RESOLUÇÃO ESPACIAL DE FIXEI, NO TERRENO GROUND SANIPLE DISTANCE - GSD 
DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇA0 DOS 
IMÓVEIS DA AREA URBANA DO MUN/CIPIO DE LUZ/MG". 

A empresa KME TOPOGRAFIA EIRELI EPP apresentou 

um recurso datado de 28/06/2019, mas o qual foi recebido e protocolado. 

Para tanto, a C131,, encaminhou tal recurso a Procuradoria do 

Município para apreciação e emissão de parecer jurídico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo 

interposto pela requerente, conclui e opina pelo DEFERIMENTO PARCIAL do recurso apresentado 

pela empresa KME TOPOGRAFIA EIRELI EPP . 

(3 	conhecimento técnico inerente a estas atividades é de• 
competência exclusiva do profissional habilitado, motivo pelo qual o art. 48 da Resolução n° 1.025, de 
2009, é explícito quando dispõe que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

Desta forma tendo em vista as considerações feitas, concluímos 

que as alegaçõn da impetrante merecem ser acolhidas parcialmente. 

Assim sendo, sugerimos que seja retificado o Edital na alínea 
b) quanto a Qualificação Técnica para inserir a necessidade de registro do Acervo Técnico do 
profissional no CREA por meio de AETs 

Pelo exposto esta procuradoria Jurídica opina pelo deferimento 

parcial do recurso da empresa KME TOPOGRAFIA EIR:ELI .EPP com respaldo no Parecer Jurídico 
22112019 de 01.07.2019, emitido pelo Dr. Lelton Santos Nogueira, inscrito no OAB/MG n° 105.575 

na integra. 

Luz, 01 de Julho de 2019. 

Vanusa Ciin 	Oliveira Brito 
Presidente da CPL e Pregoeira 

Membros da CPI:: 
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO: 

PI2C N°056/2019 PREGÃO N°001312019 

DESPACHO DA COMISSÃ.0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

rnocESSC: rac N" 05a12019 
PREGÃO N°0013/2019 

OBJETO: 	"CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE VANT 
(DRONES) , COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO 
TERRENO GROUND SAMPLE D1STANCE - GSD DE 5CM, 
FOTO FRONTAL .ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E 
IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO 
E VETORIZAÇA0 DOS IMOVEIS DA AREA URBANA DO 
31UNICIPIO DE LUZi1VIC". 

A emprese KME TOPOGRAFIA EIREL! EP1) apr•esenteu Liii 
recurso datado de 28/05/2019, mas o qual foi Eccebido e plotecoiado. 

Nu ES tanto. a CPL encaminhou Eal -CCIII!.11 a Procuradoria do 
Iviimicípio rani apreciação e emissão de parecer jurídico. 

A Proa:mala ia Ict iziica ao iwalisar o recurso administrativo interposto 
pela regue:ente, conclui e opina peio DEFERIMENTO PARCIAL 
do recurso apresentadt: peia empresa K.ME TOPOGRAFIA EIRELI 
EP? . 

Cl ucrlme Ámento técnico inerente a estas atividades é de. compele:nela 
exciusiva do pmffisional habilhado. motivo pelo qua; o art. 48 da 
RE:soitiçdo n" 1.025. de 2009, é explícito quando dispi5c que a 
tapichi:de técnico-proftssinnal de unia pessoa jurídica ê representada 
poio conjunto dos acervos Edênicos dos profissionais integrantes de 
!,L1 quadro têenice. 

Deste Farina tendo JITI 'vista as considerações feitus, concluímos que as 
alegaçhes da impetrante merecem ser acolhidas parcialmente. 

As U•11 tiendo, sugerimos que seja retificado o Edital na alínea 
h) mianto a Qualiricacão Técnica para inserir a necessidade de registro 
do Aecrx Técnico do profrEsiona; no CR Eo, por meio de AETs 

Pelo eNpos te cria preeuradotia Euridica opina pelo deferimento parcial 
ntrresa KME TOPOGRAFIA EMELT EPP com 

respaldo no Parecer jur•idico id.  221/2019 de 01.07.2019, emitido pelo 
DE. Lettrm Sanios Nogueira. inscrito no OAF5'MG n" 105.575 na 
Itaegre. 

Lue. 01 de julho de 2e19. 

I'1 v1.7,:4 CÂNDIDA DE OLIVEIRA BR1TO 
Presidente da C1'1, c Pregoeira 

Eiterrilorns da CPI.: 

FIGO!: CONT1,10, ritvu,1%. 

ANDRA L4Z4Rut FERREIRA COSTA 
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA 
PREGOEIRA VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ - MG 

Ref.: Pregão No 013/2019 
Processo No 056/2019 

PRC No 056/2019 - Pregão No 013/2019 Impugnação de edital 

A empresa GEOFLORESTAS GEOTECNOLOGIAS DA INFORMACAO, 
CONSULTORIA E SERVICO LTDA., inscrito no CNPJ n0  25.450.067/0001-
59, sediada na Rua República do Iraque, 40 Sala 209 Jardim Oswaldo Cruz 
no municípió de São José dos Campos-SP, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. Leandro Baptista Aranha, portador da Carteira de 
Identidade n0  30.732.265-8 e do CPF n0  333.749.198-71,venn 
tempestivamente, conforme permitido no no parágrafo 2°, do art. 41, da 
Lei n0  8666/93, impugna-se o prazo previsto no Edital", eis que, com 
fundamento no art. 3.°, inciso II da Lei n° 10.520/02, são vedadas as 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
a competição e, no caso concreto, o prazo previsto no Edital para a 
conclusão dos serviços é demasiado curto para a realização do objeto, vez 
que as próprias condições técnicas exigidas no Edital impedem a sua 
realização no tempo estipulado, portanto, requer-se a dilação de prazo 
para novos cálculos financeiros em tempo hábil, solicitar a prorrogação da 
data do pregão presencial por 45 dias. seguinte: 

1— TESPESTIVIDADE. 

A 
presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 
protocolar o pedido é dois dias úteis contados antes da data fixada para 
recebimento das propostas e habilitação. 

Com base no parágrafo 20, do art. 41, da Lei n0  8666/93, impugna-se o 
"prazo previsto no Edital", eis que, com fundamento no art. 3.0, inciso II 
da Lei n° 10.520/02, são vedadas as especificações que, por excessivas, 

Geoflorestas Geotecnologias da Informação, Consultoria e Serviços Ltda. 
Tel. (12) 3322 9422 1 Rua República do trague, 40 Sala 209 
CEP 12216-540 1 Jardim Oswaldo Cruz 1 São José dos Campos 1SP 1 Brasil 
www.geoflorestas.com  
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irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição e, no caso concreto, 
o "prazo previsto no Edital para a conclusão dos serviços é demasiado 
curto para a realização do objeto, vez que as próprias condições técnicas 
exigidas no Edital impedem a sua realização no tempo estipulado, 
portanto, requer-se a dilação de prazo para novos cálculos financeiros" 

II— FATOS. 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para registro de 
contratação de mão de obra 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE 
CARTOGRÁFICA DIGITAL GEOREFERENCIADA ÁREA URBANA DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO 
NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPECIAL DE 
PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE — GSD DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO À 
DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICÍPIO DE 
LUZ/MG. 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 056/2019 PREGÃO No: 013/2019 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se 
que o edital, 10  aditivo do PRC No 056/2019 - Pregão No 013/2019 

" A Contratada deverá realizar o Georreferenciamento de pontos de apoio 
para aerofotometria com GPS Geodésico de Dupla Frequência com GPS 
Geodésico de Dupla Frequência L1/L2 e/ou RTK com precisão de no 
máximo lcm em todos os cruzamentos de 
arruamentos e/ou de 200 em 200 metros de distância em todas as ruas e 
avenidas descrito nas alíneas a) e b) do item 4 da Especificação do Objeto" 

e; 

Geoftorestas Geotecnotogias da Informação, Consultoria e Serviços Ltda. 
Tel. (12) 3322 9422 1 Rua República do Iraque, 40 Sala 209 
CEP 12216-5401 Jardim Oswaldo Cruz 1 São José dos Campos 1SP 1 Brasil 
www.geoftorestas.com  
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A contratada deverá registrar foto Frontal Atualizadas das Fachada 
Edificações. 
Especificações mínimas das fotos frontais: 
*Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; 
*Resoluções horizontais e verticais: 96dpi. 
No caso da edificações serem localizadas na esquina do arruamento, serão 
necessário a captura de 2 (duas) ou mais fotografias. 
No caso das edificações possuírem mais de 1 andar deverão ser 2 (duas) 
ou mais fotografias da frente e laterais que possibilitem identificar todos os 
andares do prédio. 

III — PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente solicitação de prorrogação 
da data do pregão seja julgada procedente, com efeito de constando em 
ADITIVOS 1°. 2° 3° e 4° DE PRORROGAÇÃO, que seja divulgado o valor 
em reais do valor pretendido, em termo de referência para a solicitada 
prestação de serviço. Pois muito nos causa estranheza a solicitação 
desnecessária da quantidade de números de pontos de controle assim a 
captura fotográfica das faces temporais de cada imóveis, como 
determinado em edital e aditivos, em prazo temporal de período específico 
e sem a devida declaração de valor de referência: Sendo assim, solicitamos 
a definição do valor de referência pretendido para a execução do serviço 
ora solicitado. 

Pede Deferimento. 

(Local e data) 

(Nome 
da empresa) 

(Nome 
do representante legal) 

Geoflorestas Geotecnologras da Informação. Consultoria e Serviços Ltda. 
TeL (12) 3322 9422 1 Rua República do Iraque. 40 Sala 209 
CEP 12216-5401 Jardim Oswaldo Cruz 1 São José dos Campos I SP I Brasil 
www.geoflorestas.com  
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Atenciosamente. 

Geoflorestas Geotecnologias da Informação, Consultoria e Serviço Ltda. 

' CNPJ 25.450.067/0001-59 

Leandro B. Aranha 

Responsável legal 

CPF 333.749.198-71 

RG 30.732.265-8 

E-mail: leandro@geoflorestas.com.br  

Geoflorestas Geotecnologias da Informação,kolasultofia e Ser:viços Ltda. 
Tel. (12)3322 9422 1 Rua República do Iraque, 40 Sala 209 
CEP 12216-5401 Jardim Oswaldo Cruz 1 São José dos Campos 1SP 1 Brasil 
www.geoflorestas.com  



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPI 
Parecer No. 230/2019 de 11/07/2019. 
Impugnante: Geoflorestas Tecnologias 
Assunto: IMPUGNAÇÃO — PREGÃO No 013/2019 — PRC No 056/2019 

HISTÓRICO: 

A impugnante interpôs Recurso referente EDITAL do Pregão 
no 013/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 
BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA 
URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO 
AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), COM RESOLUÇÃO ESPACIAL 
DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE - GDS DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO APOIO E TECNOLOGIA NECESSARIA, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

ANÁLISE: 

Primeiramente devemos destacar a intempestividade do 
recurso enviado via e-mail, segundo o Edital: 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, 
cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 
03 (três) dias úteis. Caso seja acolhida a petição contra o 
ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  Decairá do direito de impugnar os 
termos do presente Edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no 
Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação 
do suposto vício não suspenderá o curso do certame. Para  
efeitos de comprovação da tempestividade, será 	eito 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPI 42()EIR°°(  
envio de documentos via e-mail, sendo imprescindível  
efetuação do protocolo de remessa dos originais em  
tempo hábil, de forma fidedigna ao conteúdo enviado,  
com documentação ou procuração que comprove os  
poderes para o ato. Para efeitos de averiguação da  
tempestividade, conta-se o prazo da ciência efetiva pela  
Pregoeira, mediante termo ou e-mail confirmando o  
recebimento. (Grifos Nossos). 

Neste sentido, a impugnante enviou 03 (três) e-mails para 
o endereço eletrônico municipal compras(&luz.mg.gov.br  na noite do dia 10-07-
2019 após o horário de expediente municipal sendo o 10  às 18:04, o 2° às 
22:45, e o 3° às 22:49 com mensagem para considerar este último, tendo a 
Pregoeira somente tomado ciência nesta manha do dia 11-07-2019 às 07:15, 
sendo que a licitação ocorrerá amanha no dia 12-07-2019, sendo portanto 
totalmente intempestivo o recurso apresentado. 

Ressalte-se, que também não ocorreu o envio do 
protocolo da remessa dos originais em tempo hábil. 

Lado outro, dos 03 (três) recursos apresentados 02 (dois) 
destes o sequer existiam assinaturas da impugnante, sendo estes recursos 
apócrifos. 

Ademais o processo licitatório já foi adiado diversas vezes 
com a realização de 04 aditivos e com ocorrência de vários questionamentos, o 
que possibilitou bastante tempo de estudos aos licitantes interessados em 
participar da presente licitação. 

CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, esta PROCURADORIA JURÍDICA opina pelo 
indeferimento in totum da empresa Geoflorestas Tecnologias. 

este o parecer, S.M.J. 

Leito 	ntos Nogueira 	 Emerson Ferreira Corrêa de Lacerda 
O ''/MG — 105.575 	 OAB/MG 122.757 
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Prefeitura Municipal tú Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

PROCESSO: PRC N° 056/2019 
PREGÃO N°0013/2019 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Membros da CPL: 

inhal 	 ,a(drara 	Ferreira Costa 

Marina A 	tur 	eida 

OBJETO: "CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS DE AEROLEVANTAIVIENTO COM UTILIZAÇAO DE VANT(DRONES) , COM 
RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO TERRENO GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD 
DE 5CM, FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE 
TODO O APOIO E TECNOLOGIA NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO E VETORIZAÇAO DOS 
IMOVEIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

A empresa GEOFLORESTAS GEOTECNOLOGIAS 
apresentou um recurso através do e-mail compras@luz.mg.gov.br  na noite do dia 07.07.2019 após o 
horário de expediente municipal sendo o 1° ás 18:04, o 2° ás 22:45, e o 3° ás 22:49 com mensagem para 
considerar este último, tendo a pregoeira somente tomado ciência nesta manhã do dia 11.07.2019, sendo 
portanto totalmente intempestivo o recurso apresentado. Ressalta-se que também não ocorreu o envio do 
protocolo da remessa dos originais em tempo hábil. 

Para tanto, a CPL encaminhou tal recurso a Procuradoria do 
Município para apreciação e emissão de parecer jurídico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo 
interposto pela requerente, conclui e opina pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela 
empresa GEOFLORESTAS GEOTECNOLOGIAS. 

Ademais o processo licitatorio já foi adiado diversas vezes com 
a realização de 04 aditivos e vários questionamentos, o que possibilitou bastante tempo de estudos aos 
licitantes interessados em participar da presente licitação. 

Por essas razões de ordem legal e fática, INDEFERIMOS o 
citado recurso, com respaldo no Parecer Jurídico n° 230/2019 de 11.07.2019, emitido pelo Dr. Lelton 
Santos Nogueira, inscrito no OAB/MG n° 105.575 na íntegra 

Luz, lide Julho de 2019. 

Vanusa Când\i0a0liveira Brito 
Presidente da CPL e Pregoeira 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ.  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO. 

PRC N°05612019 PREGÃO N°001312019 

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÁO 

PROCESSO: PRC N°056/2019 
PREGÃO N°0013/2019 

OBJETO: 	"CONTRATAÇA0 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇA0 DE VANT 
(DRONES) , COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE PIXEL NO 
TERRENO GROUND SAMPLE DISTANCE - GSD DE 5CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS E 
IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO,PARA IDENTIFICAÇAO, GEOREFERENCIAMENTO 
E VETORIZAÇA0 DOS !MOVEIS DA AREA URBANA DO 
MUNICIPIO DE LUZ/MG". 

A empresa GEOFLORESTAS GEOTECNOLOGIAS apresentou 
um recurso através do e-mail compras@luz.mg.gov.br  na noite do dia 
07.07.2019 após o horário de expediente municipal sendo o I°  as 
18:04, 02° as 22:45, c o 3°  as 22:49 com mensagem para considerar 
este último, tendo a pregoeira somente tomado ciência nesta manhã do 
dia 11.07.2019, sendo portanto totalmente intempestivo o recurso 
apresentado. Ressalta-se que também não ocorreu o envio do 
protocolo da remessa dos originais em tempo hábil. 

Para tanto. a CPI. encaminhou tal recurso a Procuradoria do 
Município para apreciação e emissão de parecer juridico. 

A Procuradoria Jurídica ao analisar o recurso administrativo interposto 
pela requerente, conclui e opina pelo INDEFERIMENTO do recurso 
apresentado 	pela 	empresa 	GEOFLORESTAS 
GEOTECNOLOG IAS. 

Ademais o processo licitatório já foi adiado diversas vezes com a 
realização de 04 aditivos c vários questionamentos. o que possibilitou 
bastante tempo de estudos aos licitantes interessados em participar da 
presente licitação. 

Por essas razões de ordem legal e (ética. INDEFERIMOS o citado 
recurso, com respaldo no Parecer Jurídico n° 230/2019 de 11.07.2019, 
emitido pelo Dr. Lelton Santos Nogueira, inscrito no OAB/MG n° 
105.575 na integra 

Luz. I I de Julho de 2019. 

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO 
Presidente da CI'L e Pregoeira 

Membros da CPL: 

HIGOR GONTIJO VINHAL 

SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA 

DIEGO SIVA ABREU 

MAR/LIA AR VENTURA ALMEIDA 



Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identiticador:57492A2C 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 12/07/2019. Edição 2543 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  
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PREGÃO N.2013/2019 

PROCESSO LICITATORIO N.256/2019 

CREDENCIAMENTO 

Mediante o presente, credenciamos o Heleno Lopes Garcia portador da cédula de identidade 

MG.- 14.302.756 e CPF 015.881.786-92, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Luz — MG, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa HB TOPOGRAFIA 

LTDA, CPNJ 06.887.175/0001-49, sediada na Praça Tácito Guimarâes n.° 90, Centro, Luz / MG, 

CEP 35595-000, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

Luz, 12 de julho de 2019 

Heleno Lopes Garcia 

CPF 015.881.786-92 

CNPJ 06.887.175/0001-49 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA "HB 
TOPOGRAFIA LTDA EPP". 

ANTONIO GARCIA DE CAMPOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, natural de Bambui — MG, nascido aos 15/05/1950, Engenheiro 
Agrimensor, CREA 12686/D/AUS, inscrito no CPF sob n2  119.074.606-91, 
portador da Carteira de Identidade RG n2  M-82.149 SSP/MG, residente e 
domiciliado na Pça Doutor Tácito Guimarães n2  90, centro, na cidade de Luz, 
Estado de Minas Gerais, CEP 35595-000; 

HELENO LOPES GARCIA, brasileiro, natural de Luz - MG, casado sob o regime 
de separação total de bens, nascido aos 28/04/1987, Engenheiro Agrimensor, 
CREA MG112826/D, inscrito no CPF sob n2. 015.881.786-92, portador da Carteira 
de Identidade RG n2  MG-14.302.756 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Prof. 
Aníbal de Matos n2. 450 Apto 102, bairro Santo Antonio, na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30350-220; 

BRUNO LOPES GARCIA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, natural de Luz — MG, nascido aos 29/03/1983, Engenheiro Agrimensor, 
CREA MG100.835/D, inscrito no CPF sob n2  052.770.726-08, portador da Carteira 
de Identidade RG n2  MG-11.420.150, residente e domiciliado a Rua Santa Clara n2  
361, bairro Dom Belchior, na cidade de Luz, estado de Minas Gerais, CEP 35595-
000, 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada HB TOPOGRAFIA 
LTDA. EPP com sede e foro nesta cidade de Luz — MG à Rua Antonio Caetano de 
Carvalho n2. 76, bairro das Nações, CEP 35595-000, inscrita no CNPJ sob n2  
06.887.175/0001-49, devidamente registrada na JUCEMG sob n2  3120706988-9 
em 29/07/2004, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o 
seu contrato social e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — A sociedade que tinha por endereço à Rua Antonio 
Caetano de Carvalho n2. 76, bairro das Nações, na cidade de Luz, estado de 
Minas Gerais, CEP 35595-000 passará a ter por endereço à Pça Doutor Tácito 
Guimarães n2  90, centro, na cidade de Luz, estado de Minas Gerais, CEP 35595-
000. 

CLÁUSULA SEGUNDA — A sociedade que tinha por objetivos sociais a prestação 
de serviços de Topografia, Engenharia Agrimensura em geral e a locação de 
equipamentos, máquinas e veículos automotores passará a ter por objetivos 
sociais a prestação de serviços de Topografia, Engenharia Agrimensura e a 
locação de equipamentos, máquinas e veículos automotores. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL:  

Em decorrência das alterações, o contrato social da sociedade passa a ter a 
redação consolidada a seguir: 

tou 

Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 
rACertifico registro sob o n° 7341412 em 10/06/2019 da Empresa NB TOPOGRAFIA LTDA -EPP, 

07/06/2019. Autenticação: 80422440422ED15E2C6862D5F9C8C203B8BE49. Marinely de Paula 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/246.294-6 e o código 
digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

Nire 31207069889 e protocolo 192462946 
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
de segurança TryK Esta copie foi autenticada 

OCOviAricrt.  -A.. in 
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Hire 31207069889 e protocolo 192462946 - 
Bomfim Secretária-Geral. Para validar este 
de segurança TryK Esta cópia foi autenticada 

000uLtakolt- 

CLÁUSULA 19  - A sociedade limitada gira sob a denominação social "HB 
TOPOGRAFIA LTDA EPP", adotando o nome de fantasia "HB TOPOGRAFIA", 
regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406/2002 (CC/2002) e demais 
disposições legais pertinentes. 

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA 20  - A sede social fica na Pça Doutor Tácito Guimarães n9  90, centro, 
na cidade de Luz, estado de Minas Gerais, CEP 35595-000, tendo por Foro o 
Município e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais. 

CLÁUSULA 3 — A sociedade tem por objetivos sociais a prestação de serviços de 
topografia, engenharia agrimensura e a locação de equipamentos, máquinas e 
veículos automotores. 

CLÁUSULA zie - A sociedade iniciou suas atividades em 29/07/2004 e seu prazo 
de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA 52  - O capital social é de R$30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 
30.000 (Trinta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
integralizado em moeda corrente do País, assim distribuído: 

Sócios Quantidade de Cotas Valor — R$ 
Antonio Garcia de Campos 10.000 10.000,00 
Heleno Lopes Garcia 10.000 10.000,00 
Bruno Lopes Garcia 10.000 10.000,00 
TOTALIZANDO 30.000 30.000,00 

§ 19  - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§ 29  - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formali±ando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

CLÁUSULA 62  - As deliberações sociais serão tomadas através de reuniões de 
sócios, nos termos dos artigos 1.071 a 1.080 da Lei n9. 10.406/2002. 

Parágrafo único - Além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato social, 
os sócios devem deliberar sobre: 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

' 	
'Certifico registro sob o n°7341412 em 10/06/2019 da Empresa HB TOPOGRAFIA LTDA -EPP, 

t7e.-t° 07/06/2019. Autenticação: 8D422440422ED15E2C6862D5F9CBC2D3B8BE49. Marinely de Paula 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/246.294-8 e o código 
digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 



Aprovar as contas dos administradores, até o último dia do quarto 
subsequente ao término do exercício social; 

Designar administradores em ato separado do presente contrato social; 
Destituição de administradores; 
Fixar a remuneração dos administradores; 
Modificação do contrato social; 
Incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, ou ainda 

a cessação do estado de liquidação; 
Nomeação e destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; 
Pedido de concordata; 
Alienação de bens e valores relevantes e fundos de comércio, fianças e avais; 
Outros assuntos de interesse social. 

CLÁUSULA 79  - A administração da sociedade caberá aos sócios Antonio Garcia 
de Campos, Heleno Lopes Garcia e Bruno Lopes Garcia, podendo assinar em 
conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições descritas na cláusula 
sétima do contrato social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como para onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio 

Parágrafo único - Caso a sociedade tenha necessidade de indicar ou destituir 
administrador não sócio, cujo ato será feito por reunião haverá, obrigatoriamente, 
a aprovação de 2/3 dos detentores do capital social. 

CLÁUSULA 89  - Compete aos administradores: 
A prática de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no 

interesse social; 
A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele 

perante repartições ou entidades de direito público ou privado; 
Asáegurar o pleno funcionamento da sociedade; 
Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações 

emanadas das reuniões dos sócios; 
O administrador poderá agir, representando e obrigando a sociedade, em todos 

os atos negociais; 
O administrador, obrigatoriamente, ao final de cada exercício social, apresentará 

o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico para 
aprovação dos sócios. 

Pelo efetivo exercício da gestão social, o administrador poderá fazer jus a uma 
retirada mensal, a título de pro labore, que será fixada pelos sócios, observadas 
as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 99  - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7341412 em 10/06/2019 da Empresa 118 TOPOGRAFIA LTDA -EPP, 
07/06/2019. Autenticação: 8D4224404228315E2C6862D5F9CBC203888E49. Marinely de Paula 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/246.294-6 e o código 
digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomftm — Secretária-Geral. 

Nire 31207069889 e prottcolo 192462 46 - 
Bomfim - secretária-Geral. Para validar este 
de segurança TryK Esta copia foi autenticada 
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CLÁUSULA 102  - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
CLÁUSULA 112  — As quotas de capital social, assim como os direitos sobre as 
mesmas, não poderão ser transferidas, vendidas, alienadas, entregues em dação 
de pagamento ou cedidas a qualquer título, sem que as mesmas sejam oferecidas 
aos demais, sócios, que em condições de igualdade terão sempre o direito de 
preferência. 

1/49.9.siso 

Parágrafo Primeiro: Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar e ceder, 
mesmo em dação de pagamento suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos 
demais sócios, comunicando estes por escrito para que, no prazo de 30 (trinta) 
dias da comunicação, os mesmos possam exercer os direitos de preferência. 

Parágrafo Segundo: O sócio que se retirar da sociedade não responderá pelos 
atos sociais da mesma, desde que, todas as suas obrigações para com a 
sociedade estejam quitadas referente ao período de sua participação social. 

CLÁUSULA 122  - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não 
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA 132  - Fica eleito o Foro da Comarca de Luz - MG para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente 
instrumento que será encaminhado para arquivamento na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais. 

Luz (MG), 05 de junho de 2019. 

ANTONIO GARCIA DE CAMPOS 

HELENO LOPES GARCIA 

BRUNO LOPES GARCIA 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
,.44Certifico registro sob o n°7341412 em 10/06/2019 da Empresa HB TOPOGRAFIA LTDA -EPP, Nire 31207069889 e protocolo 192462946 - ...trie.tz, 07/06/2019. Autenticação: 8D422440422E015E2C6862D5F9C8C2D3B8BE49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/246.2944 e o código de segurança TryK Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 	
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INSTRUMENTO PARTICULAR DÉZIMA CONESOOAÇÃO DEU:nu-rum, 
- ÉléRESÁSIAttIMITADA DENOMINADA 

"GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTD 
_CNN ?iP 04.307.683/0001-85. 
: MS-E n2  35.2167801395. 

e e e 

Por este instrumento particular de Alteração Contratual, e na melhor forma de direito, ãs-a0o 
assinadas: 

HEBER JEFFERSON SULTANUM, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro cartógrafo, portador da Cédula de Identidade RG n2  23.601.443-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 

n9 253.152.118-60, residente e domiciliado na Rua Ronaldo de Carvalho, n2 400, Apartamento 31, Bloco 01, 
Jardim São Paulo, São Paulo, SP, CEP: 02043-000; e, 

ROGÉRIO GONÇALVES GUIMARÃES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro cartógrafo, portador da Cédula de Identidade RG n2  17.954.152-3 SSP/SP, inscrito no,CP-OMF sob 

n2 121.384.668-41, residente e domiciliado na Rua Raimundo Barbosa Nogueira, n2  321, Apartamento 311, 
Bloco 03, Palmeiras de São Jose, São José dos Campos, SP, CEP: 12237-828. 

Na qualidade de únicos e atuais sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "GEOJÁ MAPAS 
DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA.", inscrita no CNPJ sob n9  04.307.683/0001-85, com sede na Av. Nova 
Cantareira, n2  2.213 , antigo n2  2.225 — Loja 2, CEP: 02331-003, no bairro do Tucuruvi, no município de São 
Paulo — SP, legalmente constituída por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP), sob o NIRE n2  35.216780895 em sessão de 16/02/2001, e última Alteração Contratual 
registrada sob n2  27.138/18-5 em sessão de 04/01/2018, deliberam de pleno e comum acordo e ajustam a 
presente DÉCIMA Alteração Contratual, nos termos da Lei n9  10.406/2002, mediante as condições 
estabelecidas na cláusula seguinte: 

DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

O sócio HEBER JEFFERSON SULTANUM, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro cartógrafo, portador da Cédula de Identidade RG n2 23.601.443-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 

n2 253.152.118-60, residente e domiciliado na Rua Ronaldo de Carvalho, n2  400, Apartamento 31, Bloco 01, \t; 
Jardim São Paulo, São Paulo, SP, CEP: 02043-000, integraliza neste ato em moeda corrente nacional a quantia 
de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil de Reais), divido em 500.000 (Quinhentas Mil ) de quotas no valor de R$ 1,00 
(Hum Real) cada uma. 

O sócio ROGÉRIO GONÇALVES GUIMARÃES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro cartógrafo, portador da Cédula de Identidade RG n2  17.954.152-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o n2  121.384.668-41, residente e domiciliado na Rua Raimundo Barbosa Nogueira, n2 321, Apartamento 4  
311, Bloco 03, Palmeiras de São Jose, São José dos Campos, SP, CEP: 12237-828, integraliza neste ato em moeda 
corrente nacional a quantia de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil de Reais), divido em 500.000 (Quinhentas Mil ) 
de quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma. 

Após as deliberações acima o Capital Social passou a ser representado da seguinte forma: 

O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente vt 
nacional, é de R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), divididos em 2.200.000 (Dois milhões e 
duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídos para os s6 os 
quotistas: 

ka  (11)2782-9026 	0 (11) 98330-1665 	*- mesaempresarlatcom 	sa contato@mesaempre rialcom 
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SÓCIOS: - : - - QUOTAS --Cet-fin?sii.. ; s • • kg, 	-4  , 

HEBER JEFFERSON SULTANUM 50 1.100.000 R 	. 	IO iI0,I't 

ROGÉRIO GONÇALVES GUIMARÂCS - 50 1.100.000 R$ 1.100.000100 

TOTAL 	 ^-, 	:1_ 100 2.200.000 RS 2.200.000,00 

Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social que não foram modificadas pelo 
presente instrumento. 

Em virtude das alterações procedidas acima, resolvem os sócios consolidarem o contrato social original 
e suas alterações, revogando todas suas cláusulas, o qual passará a ter a seguinte redação: 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOUDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA UMITADA DENOMINADA "GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA". 

CNPJ n2  04.307.683/0001-85. 

NIRE n2  35.216780895. 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas e assinadas, a 
saber: 

HEBER JEFFERSON SULTANUM, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro cartógrafo, portador da Cédula de Identidade RG n2  23.601.443-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 

n2  253.152.118-60, residente e domiciliado na Rua Ronaldo de Carvalho, n2  400, Apartamento 31, Bloco 01, 
Jardim São Paulo, São Paulo, SP, CEP: 02043-000; e, 

ROGÉRIO GONÇALVES GUIMARÃES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro cartógrafo, portador da Cédula de Identidade RG ng 17.954.152-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 

n2 121.384.668-41, residente e domiciliado na Rua Raimundo Barbosa Nogueira, n2  321, Apartamento 311, 
Bloco 03, Palmeiras de São Jose, São José dos Campos, SP, CEP: 12237-828. 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade se denominará "GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA", e nome fantasia 
de "GEOJÁ MAPAS DIGITAIS", cujo uso será de atribuição dos sócios individual tão somente em negócios e 
assuntos de interesse social, ficando expressamente vedado o seu emprego em compromissos e operações 
alheias ao objeto social notadamente em documentos de favor tais como endossos, avais ou fianças. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade terá sua sede na Av. Nova Cantareira, ne 2.213 , antigo n2  2.225 -Loja 2, CEP: 02331-0003, 
no bairro do Tucuruvi, no município de São Paulo - SP, podendo ainda criar em todo território nacional para 
desenvolvimento e ampliação de suas atividades, filiais, escritórios, bem como nomear agentes representant s 
e correspondentes a critério da sócia. 

1 kee  (11) 2782-9026 	g (11) 98330-1665 	* mesaempresarial.com 	contato@mesaempresariatcom 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
A sociedade terá por objkivEl-s-ocial: i)ree-t-a-,ão d&Se:-yiços Aéreos Especializa 

Aerolevantamento- AL, incluindo fase aeroespacial e seus produtos decorrentes (Vôo aeror 
•e 	étrico, 

Plano de Vôo, Aerotriangulação, DEM, Resguiçgo, Estéreo restituição, foto índice, reambulação, ortofoto, 
orotocarta, mosaico, dentre outros) Licericiame-nto e Uso de Imagens de Satélite ou orbital e seus 
processamentos e derivados, Serviços de: -Engenharia Cartográfica, Topografia, Batimetria, Geodésia, 
Sensoriamento Remotos e correlatos, Geoprocessamento, Fotointerpretação, Desenvolvimento de Sistema de 
Informações Geográficas - SIG e Sistemas de Informações em Geral, desenvolvimento de rotinas 
personalizadas, processamento de dados, Conversão de Dados, Elaboração, manutenção e tratamento de 
banco de Dados, Digitalização Matricial e Vetorial, Vetorização de cartas bases, topográficas, náuticas e 
afins, Conversão de Dados - CAD-GIS; Perfilhamento e mapeamento a Laser, mapeamento urbano e rural, 
mapeamento de redes fixas e móveis; Levantamento e monitoramento GPS; Cadastro e recadastramento 
técnico multifinalitário urbano, rural e afins; Análises de produtos oriundo de cartografia e mapeamento em 
geral, elaboração de layouts e plotagens; Georreferenciamento; Comercio varejista de softwares e aparelhos 
eletrônicos; Consultoria e assessoria em projetos de Engenharia Cartográfica e afins; Consultoria e assessoria 
em Projetos de Engenharia Ambiental e Afins; Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia Ambiental, 
inclusos: sustentabilidade, monitoramento, serviços de gestão de resíduos, investigação de 
passivos, implementação de sistema de gestão ambiental, educação, análise de riscos, estudos, avaliação de 
impactos, laudos, entre outros; Licenciamento e Liberação de Outorgas; Cadastro Ambiental Rural, cadastro 
sócio Econômico; Cadastro Urbano; Avaliação, levantamento documental para negociação de terras; Planta 
Genérica de Valores; Mapas Digitais, hospedagem de Sites e WebService. 

CLÁUSULA QUARTA 
As modificações dos atos constitutivos das atividades pertencentes à Agência Nacional de Aviação Civil 

- ANAC dependerão de prévia autorização da mesma para serem apresentadas ao Registro do Comércio. ••=r 

da- 
CLÁUSULA QUINTA 
A sociedade continuará suas atividades após a assinatura deste contrato e seu prazo de duração é por 

tempo indeterminado. 

CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA 
O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente 

nacional, é de R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), divididos em 2.200.000 (Dois milhões e 
duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídos para os sócios 
quotistas: 	 \o- 

sóaos % QUOTAS VALOR 
HEBER JEFFERSON SULTANUM 50 1.100.000 R$ 1.100.000,00 

ROGÉRIO GONÇALVES GUIMARÃES 50 1.100.000 R$ 1.100.000,00 
TOTAL 100 2.200.000 R$ 2.200.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responderão solidaria 	te 
pela integralização do capital social na forma da Lei. 

ken  (11)2782-9026 
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As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão s 
terceiros estranhos a sociedade sem o expreSso cerbsentimento da sócia, que exercerá o dire 
na aquisição das quotas em oferta, em iguald-pckde-  condições. 

DA OBRIGATORIEDADE 
CLÁUSULA OITAVA 
Obrigatoriamente 4/5 (quatro quintos) do Capital Social pertencerão sempre a brasileiros, conforme 

prevê legislação em vigor, e a direção será confiada exclusivamente a brasileiros residentes e domiciliados no 
País. 

ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA NONA 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios HEBER JEFFERSON SULTANUM e ROGÉRIO 

GONÇALVES GUIMARÃES, assinando em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de gerente 
geral e administradores, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estarem impedidos de exercerem a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Caberá aos administradores em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenie tes à 

administração desta, dispondo ele, dentre outros poderes, dos necessários para: 

representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, q ausquer 
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como, autarquias, sociedades de 
economia mista e entidades paraestatais; 

assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive 
cheques, escrituras, títulos de dividas, cambiais, ordens de pagamento e outros, procurações. 

Parágrafo Primeiro 
As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelos administradores e, além de 

mencionar expressamente os poderes conferidos, deverá, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um 
período de validade limitado de 02 (dois) anos a partir da lavratura da procuração. 

Parágrafo Segundo 
A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a aprovação do 6 ios, 

representando a totalidade do capital social. 

PC1  
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Parágrafo Terceiro 
São expressamente vedados, zendo nulost inoperarices com relação', 

procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações relativas a neg 
objeto social, tais como, fianças, avais, endoisos.ai quaisquer outras garantias em favor • e 
quando previamente aprovado pelas sócias, r?..-  prezentando a totalidade do capital social. 

_ 

Parágrafo Quarto 
Os sócios poderão ou não ter direito a uma retirada a título de pró-labore a ser fixada, cuja importância 

poderá ser alterada a qualquer tempo, por vontade dos mesmos, em concordância com os interesses e de 
acordo com a legislação em vigor 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
A entrada de novos sócios dependerá da aprovação unânime dos sócios, sendo que, nenhum sócio 

poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros sem previamente oferecer aos outros sócios o 
direito de adquiri-las. 

Parágrafo Primeiro 
O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas, total ou parcialmente, aos outros sócios ou a 

terceiros, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, os outros sócios, os 
quais terão direito de preferência para adquiri-las, nas mesmas condições, devendo ao sócio alienante informar 
o nome do interessado adquirente e todas as condições do negócio, sendo que o direito de preferência deverá 
ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação. 

DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
As modificações do contrato social, mediante deliberações das sócias, deverão observar as disposições 

contidas nos artigos 1071/1080 do Código Civil. 

EXERCÍCIO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
O exercício social terá início em 12  de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, 

será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais 
demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou 
intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Os lucros líquidos ou prejuízos apurados serão distribuídos aos sócios proporcionalmente à participação **FY  

de cada uma no capital social. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 	

4S\L 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
Em caso de liquidação e dissolução da sociedade, será o liquidante escolhido pelas sócias, 

representando a maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na 
liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número 
de quotas que cada um possuir. 
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São Paulo, 27 de dezembro de 2.018. 
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- - 	 h 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 	- - 
A retirada, exclusão, falccimento ou intblidiçãCie iün dos sócios, n 	

cisowt, ct mai 

le" 
prosseguirá com o remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos que este resolva liqu 	 so de 
falecimento ou incapacidade judicialmente SeclPfada de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do 
sócio falecido ou incapacitado poderão ingrer4-  arfia sociedade em sua substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre as sócias e a sociedade, mesmo durante a fase 

de liquidação, poderá ser submetido ao Juízo Arbitrai, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o 
recurso à equidade. 

Parágrafo único 
Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas pelo procedimento arbitrai, por 

não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, fica eleito o foro do Município e Estado de São Paulo, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O foro ora eleito também será 
competente para o processamento e a execução da sentença arbitrai. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
forma e teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas, devendo a primeira delas, ser 
arquivada na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), ficando as demais vias na sede da sociedade. cc5 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

PREGÃO N.9013/2019 
PROCESSO LICITA TÓRIO N.2056/2019 

OBJETO: "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
ELABORACAO DA BASE CARTOQRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA URBANA DO 
MUNICIPIO, ATRAVES DE LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (VANT/DRONE), 
COM RESOLUCAO ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE — GSD DE 5 CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS I MOVEIS E IMPLEMENTACAO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA DO 
MUNICIPIO DE LUZ/MG." 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP 

GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA - EPP, com sede na Avenida Nova Cantareira, 

n2 2213, antigo 2225 — Loja 2 - Tucuruvi, São Paulo/SP — CEP: 02331-003, inscrita no CNPJ n.o 

04.307.683/0001-85, vem, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Heber Jefferson Sultanum, 

portador da Carteira de Identidade n.o 23.601.443-2 e do CPF n.o 253.152.118-60, para fins da 

Concorrência n2  001/2019, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que: 

que em plena conformidade com o previsto no artigo 32, da LC 123/06, ter a receita bruta 

equivalente a uma microempresa ou empresa de pequeno porte, em perfeito enquadramento no 
o regime jurídico estabelecido pela LC 123/06, com as devidas alterações promovidas pela LC 147/14. 

tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 	
• 8 

É 
E obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 	2 E co 

nos impedimentos do § 42  do art. 32  da Lei Complementar 123/2006. 	 -s 
0 7, 

Q) " w 
E c' 

C) que não há nenhum dos impedimentos previstos no §040,  do artigo 3° da LC 123/2006. 	 ACP- 13" 

q.  i's 

	

São Paulo, 12 de julho de 2019. 	x 
.0
a, i 

u, o. o.  
di t 

Heber Jefferson Sultanum 	 E 

RG N2  23.601.443-2 	
Tu o  
-60 co 

03 2   
VI  

Sócio-Diretor 
t, 

0, 
... 

CPF Ne 253.152.118-60 

c 

S-DISL 	
'6 2 

v, 
ca '- 

	

1 	E 23 
GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LIDA — EPP 
CNPJ 04307883/0001-85 lesa Est 16251426110 Irise Mun. 3051087.2 	 Microsoft. 	

...-, 
8.8 

CEP 02331.003 SIM Paulo SP Tel (11)2201.2592 i 2506.1373 / 2598.5427 
..1  I 	

Partner 	 2 E 
inca 

V > CREM SP 0596888 Avenida Nove Cantareira 2213 Loja 02 Tuanvol 

Nome Pago ynowneole combr e-mall: 6poiresuna.mm br 	 IRO. 

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Jefferson Sultanum. 
Para verificar as assinaturas vá ao sita https://www.poitaldeassinaturas.com.br.4213  e utilize o código D11E-633D-3F69-945C. 



111111111 IfilfiUl Ilifi VII III 11 

çoi 

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisigit 
Para verificar as assinaturas dique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.brNerificar/D11E-633D-
3F69-945C  ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código abaixo para 
verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: D1 1 E-633D-3F69-945C 
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Hash do Documento 

4EF7E417544C63AE2D5435A76AD1F565D9CO2F9EA231627744A7345E66105F7F 

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2019 é(sáo) : 
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Tipo: Certificado Digital - GEOJA MAPAS DIGITAIS E 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

  

Junla Comercio, do 
Estado *5k Paulo 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 
SITE V1MANJUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

_. EMPRESA 

RIRE 

35216780895 
REGISTRO DATA DA CONSITtuiÇÃO 

16/02/2001 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 

08/02/2001 
PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 	 ,.:, ..-...., 

GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA....  ? 	

- ... 	/ 	/ 	- 

E 	R 	.-.--i, 

.--• 	- 	.,_ 	'.- N. 
/ 1 " 	̀. 	. • `. 	:N 

TtP0 JURENCO 

SOCIEDADE LIMITADA 
(E.P.P.) 

-1, 

04.307.683/0001-85 

., 

AVENIDA ildvKCANTAREIRA 
ENDEREÇO NÚMERO 

. 
2213 

COMPLEMENTO 

ANT 2225-LJ 2 
BARRO 	 i 

r 	. 
TUCURUVI 	 I. 	r 

~UM 

SAO PAULO • 	. Pi, 
UF 

SP 
CEP 	

• 
02331-003 

% 
.., 

MOEDA 

RS 
VALOR CAPITAL 

2.200.000,00 

I E • 

OBJETO SOCIAL  

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA - 
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 	; 

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA.DA INFORMAÇÃO 
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 	 . 
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 	 • 

f 
-- 

SÓCIO E ADMINISTRADOR _ 
NOME 

HEBER JEFFERSON SULTANUM 	 ,.. 
I 	;O 	 .. 

! 	RONALDO DE CARVALHO 	 '' 410 
BARRO 

JARDIM SAO PAULO (Z 
MUMCRO 	. 

'T 
SAO PAULO 	 d  

UF 

SP 
CF_P 

02043-000 
CPF 

253.152.118-60 
CARGO 	 , ) 

- 
SÓCIO E ADMINISTRADOR 	 .._ 

OUANTDADE COTAS 

1.100.000,09 

_ 	SÓCIO E ADMINISTRADOR 
— ROLE 

ROGERIO GONCALVES GUIMAFtAES 

ENDEREÇO 

RUA RAIMUNDO BARBOSA NOGUEIRA 
NÚMERO 

321 
COmPLELIF_NTO 

BARRO 

PALMEIRAS DE SAO JO 
MUMCRIO 

SAO JOSE DOS CAMPOS 
UF 

SP 
CEP 

12237-828 
CF 

121.384.668-41 
CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR 
OUANT1DADE COTAS 

1.100.000,00 	/14 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

44À 



DATA 

15/02/2019 . 
NÚMERO 

072.301/19-3 i 69 ..,i 
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 2.200.000,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS MIL REAIS). 

S1/4. <:, 	lir  REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE liEBER JEFFERSON SULTANUM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO I 
253.152.118-60, RESIDENTE A RUA RONALDO DE CARVALHO, 400, JARDIM SAO PAULO (Z, SAO PAULO - SP, CEP 02043-000, NA 
SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 
1.100.000,00. 	 f 

II 9 . 
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROGERIO GONCALVES GUIMAFtAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 
121.384.668-41, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO BARBOSA NOGUEIRA, 321, PALMEIRAS DE SAO JO, SAO JOSE DOS CAMPOS - 
SP, CEP 12237-828, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE 
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.100.660,007 ,"4".--a—  .44r  . 

\ 
/FIM iiAS INFOR#MAOES FAR'/X NIRJ35216;60895‘11  

DATA DÁ bCTIM/ix ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS 08./07/2019 

    

')ri 	\ -11  Ceraltio Simplificada emitida para IZABELLE BENATTO : 45075599877. Documento certificado por GISEI.A SIMIEMA 
documente 

Lisalneclo 
digitalmente 	

CESCHIN, Sei:reta:1a Geral da Jocosa. A Junta Comercia do Eatadn do Sê° Paulo, gerente a autenticidade deste 
documento &cindo valarlaado castamente no portai wealaicespcnihesp.gov.br  sob o número de autenticidade 
110E0313813, qurta4eim:  lodo Julho de 2019 às 14:27:30. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

PREGÃO N.2013/2019 
PROCESSO LICITA TÓRIO N.2056/2019 

OBJETO: "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
EtABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA URBANA DO 
MUNICIPIO, ATFtAVES DE LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (VANT/DRONE), 
COM RESOLUCAO ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE — GSD DE 5 CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMOVEIS E IMPLEMENTACAO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA DO 
MUNICIPIO DE LUZ/MG." 

ANEXO XXXI 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 42, VII, DA LEI N2  10.520/2002 

A Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n2  04.307.683/0001-

85, com sede na Avenida Nova Cantareira, 2213 — 12  Subsolo — Bairro: Tucuruvi - São Paulo /SP - CEP: 

02331-003, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n2  

013/2019, DECLARA expressamente que: cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos 

os termos estabelecidos neste Edital. 

São Paulo, 12 de julho de 2019. 

Heber Jefferson Sultanum 
RG N2  23.601.443-2 

CPF N2  253.152.118-60 
Sócio-Diretor 

441) 

GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LIDA - EPP 
CNPJ 043076831435 insc. Est 16251426116 Irisa Mun. 3051037-2 
CREA /SP 0596E88 Avenida Nova Cantariam 2213 Loja 02 TuartM 
CEP 02331403 Sas Paulo SP Te (11) 2201.2592 / 2505.1373 2506.5427 
Momo Pago  )1292.229~ e-nvdt 119212.1221219.92019( 

Nrstesoft  
Partner 

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Jefferson Sultanum. 
Para verificar as assinaturas vá ao sito httpsliwww.portaideassinaturas.com.br.443 e utilize o código 2932-5000-4AB2-2CEA. 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Ce 
Para verificar as assinaturas dique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.brNerificar/2932-50D0-
4AB2-2CEA  ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código abaixo para 
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À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

PREGÃO N.9013/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.9056/2019 

OBJETO: "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 

ELABORACAO DA BASE CARTOGFtAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA URBANA DO 
MUNICIPIO, ATRAVES DE LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (VANT/DRONE), 
COM RESOLUCAO ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE — GSD DE 5 CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS IMOVEIS E IMPLEMENTACAO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA DO 
MUNICIPIO DE LUZ/MG." 

ANEXO XXX 
PROCURAÇÃO 	 os em 

OD 
A 

	

Por este instrumento particular, eu, Sr. Heber Jefferson Sultanum, RG n2 23.601.443-2 e CPF n2 	'R 
o m 
rzi 253.152.118-60, na situação de Representante Legal da empresa Geojá Mapas Digitais e  

	

Aerolevantamento LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n2  04.307.683/0001-85, com sede na Avenida 	A 
0 
LO 

	

Nova Cantareira, 2213 — 12  Subsolo — Bairro: Tucuruvi - São Paulo /512  - CEP: 02331-003, nomeio e 	o , 

	

constituo meu bastante procurador o Sr. Lucas Moreira Campos, brasileiro, portador do RG: MG13 	O 
0 
N 

	

174074 e CPF: 075.917.736-82 outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública 	rã' 
o 

do PREGÃO PRESENCIAL N°13/2019 para impugnar proposta, dar lances, assinar atas, interpor e 
ri 

	

subscrever recursos administrativos, realizar visita técnica, firmar quaisquer documentos pertinentes 	n 
É 
o 

	

à sobredita licitação, enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do 	g od Y.1 

presente mandato, dando-se tudo por bom, firme e valioso. 	 3 o o 

f:   

g 
g -3 

	

São Paulo, 12 de julho de 2019. 	N9 
e (4- 
. 
a 1  o 

in a a 
Heber Jefferson Sultanum 	 G) O 

C "C  
(D 2, RG N2  23.601.443-2 	 E v, 

CPF N2  253.152.118-60 
Sócio-Diretor 	

j43.,( rua c, 

73  
Eg  u, 

S 
C O 

(34-.) 	

— .... 

.§ 2 

O (13 c v, 

', 
c m   

	

1 	
o'- 

GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LIDA - EPP 	 c = 
Affsoft CNPJ 0430768310001-85 (nac. Est 16251428116 Ivo Mun. 3051697-2 	 art• 	 8 . g 

CREA / SP 0596093 Avenida Nova Cantareira 2213 Laja 02 TucurIM v > 
CEP 02331-003 Sio Paulo SP Tel (11) 2201.2592 / 2505.1373 i 2508.5427 	 Partner 	 o. e 
Nava Pina atem ava0-000/2  0~0 1192k952202Elat 	 kiJ a. 

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Jefferson Sultanum. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.bn443  e utilize o código 50D6-6882-BD71-7828. 
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ôniztulgor.,  

DECLARAÇÃO 

  

São Paulo, 28 de maio de 2019. 

REF: empresa GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018 E DLP — DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS 

E PERDAS REF 2018. 

Declaramos que a DLP — Demonstração de Lucros e Perdas e Análise das 

Demonstrações Contábeis, ref 2018, estão sendo apresentados separadamente devido 

ao envio do SPED Contábil, onde não foi possível incluir os relatórios no sistema SPED. 

Cordialmente, 

Daniel dos Santos Francisco 

OPF: 305.752.268-89 

/0p/  CT CRC: 1SP290466/0-6 
J.% c/ 

Z 0191 le 

M sa Empresarial Assessoria Contábil Fiscal 
CNPJ 09.599.286/0001-48 

Rua Ricardo Bertolini N 68 Vila Carrão, 

São Paulo - SP CEP: 03.435-020 



Análise das Demonstrações Contábeis 
GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA - EPP 

	
CNP:1: 04.307.683 

Período: 01/2018 a 12/2018 

AD ISTRADOR 

HEBER JEF RSON SULTANUM 

253.152.118-60 

CONTADOR 

DANIEL DOS SANTOS FRANCIS 

CT CRC: 1SP290466/0- 

101FICIALNDE FtECRSTRO CIVILl 	CAS PESSOAS NATURAIS 

I, ‘46:6  SUP.. AIii-A\PORNIÓTA< SÃO pittst.e5,-,etpertuf 
i 	 ! 	°Mal: E I e I 1  C,J7a ,FtmcwhIni,Tantbi  

I Ari>, 	Cri<ching 164PAISIakero: Ci otak CEP. 0:7356»,: •Worre: 26:445D,  .4-674ant 

e a : i4  3 ,, l... . Is. 

6 25' • 

fr 

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados 

DESCRIÇÃO VALOR 
(+) Saldo Inicial do Exercício 	 Lucro 7.452,57 

(+) Ajustes Credores de Exercido Anteriores 0,00 

( -) Ajustes Devedores de Exercidos Anteriores 0,00 

(+) Correção Monetária do Saldo Inicial 0.00 

( -) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital 0,00 

(+) Reversões de Reservas 0.00 

Reservas de Contingência Reservas 
de LUCT-05 a Realizar 

0,00 
0.00 

(-) Resultado Liquidado Exercício 	 Prejuízo 302.426,02 

(-) Transferências para Reservas . 	0,00 

(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos. Pagos ou Creditados 0,00 

-.--- Prejuízo acumulado 	 Prejuízo 294.973,45 

São Paulo, 28 de maio de 2019. 
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289.044,93 
) Liquidez Corrente 

CP 

auto, 28 de maio de 2019. 

Passivo Circulante 

Ativo Circulante 1.805.211,41 
6,25 

Contador 
Daniel dos Santos Francisco 

CPF: 305.752.268-89 
CT CRC: 1SP290466/0-6 

n-Su Ita num 

.152:118-60 

W. "2 ,,esarteetoWa 

1 'ISC 
FIRM 

galrfitt 

de 	io de 2019. 
' II  

Por 

Sào P 
Ei les. 

.....\\ 

SA(0 

Análise das Demonstrações Contábeis 
GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP 
Período: 01/2018 a 12/2018 

CNPJ 04.307.683/0001-85 

Índices de estrutura de capitais 

Grau de endividamento 
Capital de Terceiros 1.090.731,81 

 0,49 
Ativo Total 2.209.804,27 

Solvência Geral 
Ativo Total 2.209.804,27 

2,03 
Capital de Terceiros 1.090.731,81 

índice de Liquidez 

Liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizável a L.P 2.013.511,68 

1,85 
Passivo Circulante + Passivo Exig. L.P. 1.090.731,81 
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
_ 

NIRE 	 CNPJ 

35216780895 

NOME EMPRESARIAL 
GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

I04.307.683/0001-85 

%Q:cings,  
1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped 
	

Versão: 6.0.4 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário 

PERIODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2018 a 31/12/2018 
NATUREZA DO UVRO 

_ivro Diário Geral 
NÚMERO DO UVRO 

5 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

BE.7F.AC.DD.63.1)8.11/47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.13C.41 

'ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

- - 

NÚMERO DO RECIBO: 

BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D 
.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 	CPF/CNPJ 

Contabilista 

Procurador 03548788831 

30575226889 

i 
N° SÉRIE DO 	 'RESPONSÁVEL NOME 

CERTIFICADO 	VAU DADE 
' LEGAL 

' 
DANIEL DOS SANTOS 4156262490819865E f- 

26/09/2017 a FRANCISCO:305752268 4938818060888471831 
1 	

Não 25/09/2020 	89 	 5  
RONALDO DE 	558143758437078342 21/09/2018 a 

MOURA:03548788831 	 6 	 20/09/2021 1 Sim 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 15/05/2019 às 11:01:25 

15.19.BE.9D.93.00.86.3A 
6C.E3.E0.E6.CF.AF.AC.F1 

to" 
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n°8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei n°8 934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
\eter.").• 	.6( 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

TERMO DE ABERTURA 1 . 

Nome Empresarial GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

NIRE 35216780895 

CNPJ 04.307.683/0001-85 

mero de Ordem 5 

/ 

Natureza do Livro Uvro Diário Geral 

Município SAO PAULO 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

16/02/2001 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

14481 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

"'-írne Empresarial GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

'Natureza do Livro Uvro Diário Geral 

Número de ordem 5 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

14481 

Data de inicio 01/01/2018 

Data de término 31/12/2018 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 1 de 1 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	• 	CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 	 T 

Período Selecionado: 	01. de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

Nota 	i 	Saldo Inicial 	 Saldo Final 
, 

. 
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1 
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1 	
Descrição 

ATIVO _ 	R$ 2.653.351,92 R$ 2.888.317,28 

ATIVO CIRCULANTE 	 1 R$ 2.367.723.64 R$ 2.583.647,38 

DISPONIVEL R$ 1.353.297,03 R$ 1.164.561,99 

Caixa R$ 0.00 - 	 R$ (3.112,60) 

CAIXA R$ 0,00 R$ (3.112,60) 

Caixa Geral R$ 0,00 R$ (3.112,60) 

BANCOS 
, 

R$ 1.353.297,03 R$ 1.167.674,59 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ (9,04) 

Banco Sentenciar R$ 0,00 R$ 0,00 

Banco do Brasil S.A. R$ 0,00 R$ (9,04) 

. 	APLICACOES 
IMEDIATA 	

FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 1.353.297,03 R$ 1.167.683,63 

BB Curto Prazo Automático R$ 0,00 . 	 R$ 0,00 

Titulo de Capitalização -Breslicap R$ 25.179,38 R$ 25.179,38 ' 

I R$ 34.466,18 R$ 0,00 CDB/Renda Fixa Banco Santander S.A. 

Contamax Empresarial - Santander R$ 1.282.551,47 R$ 1.131.543,35 

Conta Poupança Santander R$ 11.100,00 R$ 10.9.60,90 

CLIENTES R$ 298.779,12 R$ 695.648,03 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 298.779,12 R$ 695.648,03 

OUPLICAtAS A RECEBER R$ 298.779,12 Ft$ 695.648,03 

Clientes i 	 R$ 298.779.12 R$ 695.648,03 

OUTROS CREDITOS r R$ 715.647,49 R$ 722.642,40 

OUTROS CREDITOS • R$ 715.647,49 R$ 722.642,40 

TITULOS A RECEBER [ 	 R$ 715.647,49 R$ 700.647,49 

Empréstimos R$ 0,00 R$ 0,00 

Empréstimo - Geoprooessamento R$ 701.647,49 R$ 686.647,49 

- Empréstimo Leonardo Bonetti - R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

ADIANTAMENTOS RS 0,00 . 	R$ (1.378,29) 

'Adiantamento Clientes (Despesas) 
i 

R$ 0,00 R$ 0,00 

-1  Adiantamento de Viagens 	• R$ 0,00 i R$ (1.378,29) 

- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 400,00 

Saladas 	" R$0,00 R$400,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 1 de 5 
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BALANÇO PATRIMONIAL' GbaRri 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01101/2018.a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número deOrdem,dd Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 

EMPRESTIMOS KEMPREGAIDOS R$ 0,00 . R$ 0,001 

TRIBUTOS A RECUPERAR / 
COMPENSAR . R$ 0,09 R$ 2Z97320 

IR Retido na fonte 'R$ 0,00 R$ 19.253,20 

PIS-PASEP Retido na fonte a compensar 	: R$ 0,00 R$ 0,00 

INSS-Selario Maternidade R$ 0,00 R$ 0,00 

INSS a Compensar.  R$ 0,00 R$ 5.362,50 

COFINS Relido na fonte a compensar R$ 0,00 R$ (1.642,50) 

CSLL Retidor na fonte a compensar 
I 

R$ 0,00 R$ 0,00 
_ 

DESPESAS PAGAS ANTECIFADAMENTE ; . R$ 0,00 R$ 794,96 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE t R$ 0,00 R$ 794,96 

DESPEBAS DE MESES SEGUINTES R$ 0,00 R$ 0,00 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE . R$ 0,00 R$ 794,96 

Premlos de seguros a apropriar R$ 0,00 ' R$ 794,96 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 285.628,28 R$ 304.669,90 

ATIVO REAL17_AVEL A LONGO PRAZO . 	R$ 0,00 R$ 49.232,92 

OUTROS CREDITOS . . R$ 0,00 R$ 49.232,92 

TITULOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 49.232,92 

Sócio 1 - Heber Jafferson Sultanum R$ 0,00 R$ 31:672,15 

Sócio 2- Rogerio Gonçalves Guinares R5 0,00 R$ 6.886,00 

Geojá G. Ltda-ME -92 R$ 0,00 R$ 10.674,77 

DEPOSITOS JUDICIAIS P5 000 R$ 0,00 

Depósito Garantia Judicial • 
R$ 0,00 R$ 0,00 

INVESTIMENTOS R$ ld.963,81 R$ 18.076,91 

INVESTIMENTOS R$ 16.963,81 R$ 18.076,91 

OUTRAS PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS R$16.963,81 R$ 18.076,91 

Consórcios de Veículos R$ 16.963,81 R$18.076,91 

IMOBILIZADO R$ 268.664,47 R$ 237.360,07 

BENS MÓVEIS i R$ 268,664,47 R$ 237.360,07 

BENS MÓVEIS R$ 669.613,51 R5 669.613,51 

Equipamento de Processamento de Dados 
_ 	. 

R$ 506.075,30 R$ 506.075,30 

Veículos R$ 120.00000 R$ 120.00000 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público' de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 

cSifi) 

'Página 2 de 5 



R$ 1.414,84 

R$ 7,83 R$ 27,83 

R$ 1.414,84_1 

IRF Serviços Profissionais (1708) 

Contrlb. Sindical/Assistencial a Pagar 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 

\94 
Página 3 de 5 

J51 
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Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 'CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 	5 	 . 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 ' 

',....‘,7,..,..-" -•••"" 

-1 

i 

Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final 

i 

i 

i Descrição 

Sist. Aplicativos (Softwares) R$ 43.538,21 R$ 43.538,21 
(-) (-)DEPRECIACOES, AMORT. E 

EXAUST. ACUM. R$ (400.94904) , R$ (432.253,44) 

(-) (-) Depr.Acum.eguip.Tecnologia Inform 	 1 R$ (328.949,04) R$ (354.253,32) 

(-) (-) Deur. Acumuladas de Veículos R$ (72.000,00) R$ (78.000,12) 

INTANGIVEL R$ 0,00 R$ 0,00 

BENS INTANGIVEIS 	 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 0,00 R$ 0,00 

Softwares R$0,00 R$ 0,00 

(-)Arnortizaçâo e Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 

(-)Amort. dep.Softwaires R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO R$ 2.653.351,92 R$ 2.888.31728 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 87.263,18 R$ 233.386,46 

Exigível a Curto prazo 	. 
I 

R$ 0,00 R$ 105.322,35 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,09 R$ 105.322,35 

TITULOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 105.322,35 

'Ge* G. Ltda -ME -92 R$ 0,00 R$ 105.322,35 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 525,00 

FORNECEDORES 	. R$ 0,00 R$ 525,00 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 0,00 R$ 525,00 

Fornecedor Nadonals R$ 0,00 R$ 525,00 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 10.637,75 R$ 49.608,10 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 10.637,75 R$ 49.508,10 

RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A R$ 10.637,75 R$ 49.508,10 

ISS a recolher R$ 0,09 R$ 15.794,73 

IRPJ a Recolher R$ 0,00 R$ 2.628,00 

Contribui*, Social a Recolher R$ 0,00 R$ 1.576,80 

I.R.R.F Selado R$ 9.195,08 R$ 9.115,39 

PIS-PASEP a recolher 1 R$ 0,00 R$ 3.658,07 

Cotins a recolher L R$ 0,00 R$ 15.292,44 



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autanticaçâo se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.68312016: 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 4 de 5 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNPJ: 04 307 683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 	• 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

Descrição Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 
---, 

• 

i 

OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA R$ 76.62543 R$ 78.031,01 

OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA R$ 76.625,43 RS 78.031.01 

OBRIGACOES COMO PESSOAL R$ 41.896,73 RS 19.064,97 

Salários e Ordenados a pagar R$ 39.782,73 R$ 14.349,06 

Pro - labore a pagar R$2.114.00 R$2.114.00 

13" Safado R$0,00 R$0,00 

Férias R$0.00 R$(161,73) 

Rescisões R$ 0,00 R$ 2.763,64 

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 34.728,70 R$ 58.966,04 

INSS a recolher R$ 0,00 R$ 17.588,80 

FGTS á recolher R$ 34.728,70 R$ 41.377,24 

INSS 13° Salário R$ 0,00 R$ 0,00 

PROVISÕES R$ 0,00 R$ 0,00 

ProWsao para ferias I 
I R$ 0,00 R$ 0.00 

Provisao para 13° Salário R$ 0,00 R$ 0,09 

OUTRAS bBRIGACOES R$ 0,00 R$ 0,00 

OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ 0,00 

CONTAS A PAGAR R$ 0120 R$ 0,00 

Cartão de Crédito a Pagar R$ 0,09 R$ 0,00 

. Seguros a Pagar R$ 0,09 R$ 0,00 

PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 1.144.590.26 R$ 1.001.822,73 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO RS 1.144.590,28 RS 1.001.822,73 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RS 98.630,07 R$ 6.183.08 

EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 98.630.07 RS 6183.08 

Giro -Banco Brasil R$ 73.625,05 R$ 0,00 

Mútuo Sócio - Mahar J. Sultanum R$ 0,00 R$ 8.009,00 

Mútuo Sócio - Rogerio G. Guimaraes R$ 0.00 R$ 0,00 

Empréstimo BB Giro Flex. RS 24.791,94 'AS 0,00 

INSS Retido a Recolher R$ 213,08 RS 213,08 

Contrib. Sicoob a Recolher(Prev. Privad) R$ 0,00 R$ (2.030,00) 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS . 	J R$ 1.045.960;19 P599563965 

\ rell 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: • 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração;".  01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

acjr—ex 	 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.10.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 5 de 5 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 

IMPOSTOS 
RECOLHER 	

E CONTRIBUICOES A R$ 1.045.960,19 12$ 995.639,65 

Parcelamento ISE Proc. 1773701-0 	- R$ 88.301,16 R$ 84.014,81 

Parcelamento- GPS 	 I R$ 263.964,02 R$ 234.290,26 

2089 
 Parcelamento - IRPJ Lucro Presumido R$ 328.41164 R$ 319.207,60 

Parcelamento - Cofins 2172 R$ 183.828,96 R$ 181.256,13 

Parcelamento - Contribuição Social 2372 R$ 145.753,81 R$ 141.685,86 

Parcelamento- PIS R$ 35.700,60 R$ 35.184,99 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.207.452,57 R$ 1.439.062,18 

CAPITAL SOCIAL 	 1 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

Capital social R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

RESERVAS DE LUCROS R$ 7.452,57 R$ 239.062,18 

RESERVAS DE LUCROS R$ 7.452,57 R$ 239.062,18 

RESERVAS DE LUCROS R$ 7.452,57 R$ 239.062,18 

Lucros Acumulados R$ 7.452,57 R$ 239.062,18 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 0,00 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ -0,00 R$ 0,00 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 0,00 
,- 

( - ) Prejuízos acumulados R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00 

CONTAS AUXILIARES . R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES. 	 1 R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES 	 j R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES , 	R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

Resultado do exercício R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 
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BALANÇO PATRIMONiAL 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01./01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final 
I

Descrição 

ATIVO R$ 2.888.317,28 R$ 2.984.353,87 

ATIVO CIRCULANTE R$ 2.583.647,38 R$ 2.562.684,37 

DISPONIVEL R$ 1.164.561,99 R$ 1.242.293,11 

(-)tabta R$(3.112,60) R$6.975,13 

(-) CAIXA R$ (3 112 60) R$ 6.975,13 

(-) Caixa Geral R$ (3.112,60) R$ 6.975,13 

BANCOS. R$ 1.167.674,59 R$ 1.235.317,98 

(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ (9,04) R$ (9.956,32) 

Banco Santander R$ 0,00 R$ (9.956,32) 

(-) Banco do Brasil S.A. 	 R$ (9,04) R$ ódo 
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ. 

IMEDIATA R$ 1.167.683,63 R$ 1.245.274,30 

BB Curto Prazo Automático R$ 0,00 R$ 4.303,55 

Titulo de Capitalização -Brasilcap R$ 25.179,38 ' 	R$ 25.179,38 

CDB/Renda Fixa Banco Santander S.A. 
. 	

R$ 0,00 R$ 0,00 

Contarnaz Empresarial -Santander R$ 1.131.543,35 R$ 1.134.780,47 

Conta Poupança Santander R$ 10.960,90 . 	 R$ 81.010,90 

CLIENTES R$ 695.648,03 R$ 585.350,02 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 695.648,03 R$ 585.350,02 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 695.648,03 R$ 585.350,02 

Clientes R$ 695.648,03 R$ 585.350,02 

OUTROS CREDITOS R$ 722.642,40 R$ 734.463,09 

OUTROS CREDITOS 	 R$ 722.642,40 R$ 734.463,09 

TITULOS A RECEBER R$ 700.647,49 R$ 715.647,49 

Empréstimos 	t,  R$ 0,00 R$ 0,00 

Empréstimo- Geoprdcessamento 	 R$ 686.647,49 R$ 701.647,49 

Empréstimo Leonardo Bonetti 	 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

(-) ADIANTAMENTOS R$ (1 378,29) R$ 12.180,49 

Adiantamento Clientes (Despesas) R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Adiantamento de Viagens R$ (1.378,29) R$ 12.180,49 

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ 400,00 R$ 0,00 

Selarias R$ 400,00 R$ 0,00 
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Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a-31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

. Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 

EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00 

TRIBUTOS A RECUPERAR / 
COMPENSAR R$ 22.973,20 R$6.635.11 

IR Retido na fonte R$ 19.253,20 R$ 8.277,61 

PIS-PASEP Relido na fonte a compensar R$ 0,00 R$ 0,00 

INSS-Saiario Maternidade R$ 0,00 R$ 0,00 

INSS a Compensar R$ 5.362,50 R$ 0,00 

(-) COFINS Retido na fontes compensar 1 R$ (1.642,50) R$ (1.642,50) 

CSLL Retido na fonte a compensar R$ 0,00 R$ 0,00 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 	• R$ 794,96 R$ 578,15 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 	. R$ 794,96 R$ 578,15 

DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 0,00 R$ 0,00 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 794,96 R$ 578,15 

Premios de seguros a apropriar R$ 794,96 R$ 578,15 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 304.669,90 R$ 421.669,50 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 49.232,92 R$ 166.978,49 

OUTROS CREDITOS 	. R$ 49.232,92 * 	R$ 166.978,49 

TITULOS A RECEBER R$ 49.232,92 R$ 166.978,49 j  

Sócio 1 - Heber Jafferson Suitanum R$ 31.672,15 . R$ 101.922,09 

Sócio 2- Rogerio Gonçalves Guimares , R$ 6.886,00 . 	 R$ 30.886,00 

Geoja G. Ltda-ME -92 1 R$ 10.674,77 R$ 34.170,40 

DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 0,00 R$ 0,00 

Depósito Garantia Judicial R$ 0,00 R$ 0,00 

INVESTIMENTOS R$ 18.076,91 R$ 21.095,36 

INVESTIMENTOS -R$ 18.076,91 R$ 21.095,36 
OUTRAS PARTICIPACOES 

SOCIETARIAS R$ 18.076,91 R$ 21.095,36 

Consórcios de Veiculas R$ 18.076,91 R$ 21.095,36 
ILII1RII 17enn Ot '2.17 IPA II, Oct .1.,IN ICC CG 

• 
BENS MÓVEIS R$ 237.360,07 	 R$ 220.365,65 i 

BENS MOVEIS R$ 669.613,51 R$ 684.124,511  

Equipamento de Processamento de Dados R$ 506.075,30 R$ 520.586,30 

Valculos R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 i  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
8E.7F.AC,DD.63:08.11147.78.77.82.1D.F2.50.50.41155.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIÓITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final IDescrição 

Sist. Aplicativos (Softwares) R$ 43.538,21 R$ 43.538,21 

(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E 
EXAUST. ACUM. R$ (432.253,44) R$ (463.758,86) i 

( 
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. R$ (354.253,32) R$ (379.758,62) 1  

(-) (-) Depr. Acumuladas de Veiculos R$ (78,090,12) R$ (84.000,24)
I  

INTANGIVEL R$ 0,00 R$ 13.230,00 

BENS INTANGIVEIS R$ 0,00 RS 13.230,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 0,00 R$ 13.230,00 

Softwares R$ O 00 R$ 13.230,00 

(-)Amortização e Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 

(-)Amod. dep.Sofhvares . ' R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO R$ 2.888.317,28 R$ 2.984.353,87 

PÁSSIVO SCULANTE.  R$ 233.386,46 R$ 347.378,45 

ExIgivel a Curto prazo R$ 105.322,35 R$ 119.202,30 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L R$ 105.322,35 R$ 119.202,30 

TITULOS A PAGAR R$ 105.322,35 R$ 119.202,30 

Geojá G. Ltda -ME -92 	 .R$ 105.322,35 R$ 119.202,30 

FORNECEDORES 	 R$ 525,00 R$ 17.533,23 

FORNECEDORES 	 R$ 525,00 R$ 17.533,23 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 525,00 R$ 17.533,23 

Fornecedor Nacionais R$ 525,00 I 	 R5 17.533,23 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 49.508,10 R$ 149.700,83 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 49.508,10 R$ 149.709,83 
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 

RECOLHER R$ 49.508,10 R$ 149.700,83 

ISS a recolher R$ 15.794,73 R$ 12.666,69 

IRPJ a Recolher R$ 2.628,00 R$ 60.921,53 

Contribuição Social a Recolher 	 R$ 1.576,80 ' 	 R$ 29.401,84 

I.R.R.F Sarado 	 R$ 9.115,39 R$ 8.913,57 

. PIS-PASEP a recolher . R$ 3.658,07 R$ 6.757,07 

Cofins a recolher R$ 15.292,44 R$ 29.595,46 

IRF Serviços Profissionais (1708) R$ 27,83 R$ 27,83 

Contrib. SindicaVAssistencial a Pagar 	 R$ 1.414,84 R$ 1.414,84 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.68 /2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
N:gerziR0  

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

R$ 19.064,97 

R$ 65.317,15 

R$ 35.011,55 

Descrição Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 

R$78.031,01 R$ 65.317,15 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA 

R$ 78.031,01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA • • 

OBRIGACOES dOM O PESSOAL 
_11 

Salários e ordenados a pagar R$ 14.349,06 R$ 32.897,551 
_ 

Pro - labore a pagar R$ 2.114,00 R$ 2.114,00 
A
: 

-- 
13° Safado 1 R$ 0,00 R$ 0.001 

(-) Férias 
---. 

R$(161,73) R$ 0,00 1  i 

Rescisões R$ 2.763,64 
—I 

R$ 0,00 

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS I R$ 58.966,0;11 R$30:305,60 

INSS a recolher R$ 17.588,80j R$ 10.926,141 

FGTS a recolher 
I---- 

R$41.377,24 R$ 19.379,46 

INSS 13° Salário R$ 0,00 R$ 0.00 • 

PROVISÕES R$ 0,00 R$ 0,00 _1 
ProvIsao para ferias 

—r 
R$ 0,00 R$ 0.001 

Provisao para 13° Salário R$ 0,00 
—I 

R$ 0,00 I 

OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ (4.375,06) 

OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ (4.375,06) 

CONTAS A PAGAR R$ 0,00 R$ (4375al 

Carmo de Crédito a Pagar R$ 0,00 r 	R$ (4.375,06) 

Seguros a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.001.822,73 R$ 933.109,94 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 1.001.822,73 	 R$ 933.109,94 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 6.183,08 R$ 25.072,06 

EMPRESTIMOS NACIONAIS 
- 

R$ 6.183,08 	 R$ 25.072,06 

Giro -Banco Brasil R$ 0.00] 	 R$ 0,00 

MertUO Sócio - Heber J. Suttanum . 	R$ 8.000,00 	 R$ 24.858,98 
_ 

Mútuo Sócio - Rogerio G. Guimaraes R$ 0,00 	 R$ 0,00 
CminnSefinin ata abr. cie— r Dee A Ati 	 ne n nal 

INSS Retido a Recolher R$ 213,08 R$213,08 
(-)Contnb. Sicoob a Recolher(Prev. 

Privad) R$ (2.030,00) R$ 0,00 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 	 R$ 995.639,65; 
r 

R$ 9O8.037, 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AO.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial Saldo Final 

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 
RECOLHER R$ 995.639,65 R$ 908.037,881 

Parcelarnento ISS Proc. 1773701-0 R$ 84.014,81 R$51.791,141 

Parcelamento- GPS R$ 234.290,26 R$ 207543,111 
Parcelamento - IRPJ LIJC/0 Presumido 

2089 R$ 319.207,60 R$ 302.67922 

• Parcelamento - Cotins 2172 R$ 181.256,5 R$ 178.666,50d 

Parcelamento - Contribuição Social 2372 R$ 141.688861 . 	 R$ 134.243161 

Parcelamento - PIS R$ 35,184.99 1  

PATRIMONIO LIQUIDO j R$ 1.439.062,18 

. 	. 	.. 
1 R$1.489.819.57 ; 

CAPITAL SOCIAL 1 R$ 1.200.000,001 R$ 1.200.00050 1  

CAPITAL SOCIAL 1 
+-- 

R$ 1.200.000,00 R$ 1200.000,004
1  

CAPITAL SUBSCRITO i 
R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 . 

Capital social 
1.- I R$ 12 

; 
--00.000,00 	 R$1.200.000.00 

RESERVAS DE LUCROS l R$ 239.062,18 R$ 289.819,57_1 

RESERVAS DE LUCROS ,  R$ 239.062,18 R$ 289.819,57 

RESERVAS DE LUCROS 239.062,18 ._ R$ 
; 

R$ 289.819,57 

. 	Lucros Acumulados ; 
I R$ 239.062,18 R$ 289.81857 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 Ri 0,00 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS' 
—v 

R$ 0,00 R$ 0,00 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 0,00 

( - ) Prejuizos acumulados 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO 00 EXERCICIO 1 R$ 0,00 1  R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO I R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 050 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 

CONTAS AUXILIARES 	• 1 
i 	• R$ 214.045,91f R$ 214.045,91i 

CONTAS AUXILIARES R$ 214.04891 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES R$ 214.045,91 

R$ 214.048911 

R$ 214.045,81 

Resultado do exercido R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 



1.  

BALANÇO PATRIMONIAL 
_ 

Entidade: 

Período 

Número 

Período 

, 	rGEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 	 . ,. 
da Escrituração:.  01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

de Ordem do Livro: 	5 

Selecionado: 	01 daJulho dê 2018 a 30 de Setembro de 2018 

f--  

: 

, 

./ 
' 

—1 

- 

" 

4 

Descrição 	 Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final 

ATIVO R$ 2.984.353,87 R$ 2.575.527,05 

ATIVO CIRCULANTE 	• ... 	R$2.562.684,37 R$ 1.740.409,45 

DISPONIVEL R$ 1.242.293,11 R$ 1.161.591,65 

Caixa 
I 

I 	 - 	R$ 6.975,13 R$ (983,24) 

CAIXA ; 	R$ 6.975,13 R$ (983,24) 

Caixa Geral R$ 6.975,13 R$ (983,24) 

BANCOS R$ 1 235 317 98 ' 	R$ 1.162.574,89 

(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ (9.956,32) R$ 0,00 

(-) Banco Santander R$ (9.956,32) R$ 0,00 

Banco do Brasil S.A. R$ 0,00 R$ 0,00 

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA R$ 1.245.274,á0 R$ 1.16-  2.574,89 

- I313 Curto Prazo Automático R$ 4.303,55 - R$ 3.550,43 

l' 	Titulo de CapItalizaçâo -Brasitcap R$ 25.179,38 R$ 25.179,38 

CDB/Renda Fixa Banco Santander S.A. . R$ 0,00 R$ 0,00 

Contamax Empresarial - Santander R$ 1.134.780,47 R$ 1.126.592,92 

Conta Poupança Santander 
1_ 	 R$ 81.010,90 R$ 7.252,16 

CLIENTES 	- . 	. I 	 R$ 585.350,02 - 	• 	R$ 231.966,56 

DUPLICATAS A RECEBER É 	 R$ 585.350,02 R$ 231.966,56 

DUPLICATAS A RECEI3ER R$ 585.350,02 R$ 231.966,56 

Clientes' R$ 585.350,02 R$ 231.966,56 

OUTROS CREDITOS R$ 734.463,09 R$ 346.489,90 

OUTROS CREDITOS - R$ 734.463,09 . 	R$ 346.489,90 

TITULOS A RECEBER R$ 715.647,49 R$ 343.754,68 

1 

1 

5 	- 
Empréstimos R$ 0,00 R$ 1.600,00 

Empréstimo - Geoprocessamento R$ 701.647,49 R$ 328.154,68 

1 	Empréstimo Leonardo Bonettl R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

1 	ADIANTAMENTOS R$ 12.180,49 R$ 10.146,61 

Adiantamento Clientes (Despesas) " R$ 0,00 . 	 R$ 0,00 

1
... 

Adiantamento de Viagens • R$ 12.180,49 R$ 10.146,61 

I 
i 

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00 

Selarias R$ 0,00 ' 	 R$ 0,00 

Este docurnento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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I 

Entidade: 	 ..GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 	• 

Período da Escrituração: .01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

Número de Ordem dá Livro: 5 

Periodo Selecionado: 	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

• 

1 

i 

1 	, 

1 

1 

• 

I Descrição 	 Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final 

. 

. 

' 

I 
I 

EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 1 	 R$ 0,00 R$ 0,001 

TRIBUTOS A RECUPERAR / 
COMPENSAR 	. R$ 6.635,11 R$ (7.411,39)1 

IR Retido na fonte R$ 8.277,61 R$ (2.023,46) 

tPIS-PASEP Retido na fonte a compensar R$ 0,00 R$ 607,861 

INSS-Salarlo Maternidade R$ 0,00 R$ 0,00 1  

INSS a Compensar
.  

R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) COFINS Retido na fonte a compensar 1 	 R$ (1.64250) És 0.00 

CSLL Retido na fonte a compensar 1 	 R$ 0,00 R$ (5.995,79) 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ' 1 	 R$ 578,15 R$ 361,34 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1 	 R$ 578,15 R$ 361,34 

DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 0,00 R$ 0,00 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 578,15 R$ 361,34 

Premlos de seguros a apropriar R$ 578,15 R$ 361,34 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 421.669,50 R$ 835.117,60 

' ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 166.978,49  R$ 608.256,20 

OUTROS CREDITOS 1 	• 	R$ 166.978,49 R$ 608.256,20 

[TITULOS A RECEBER R$ 166.978,49 R5600.687.87 

Sócio 1- Menai Jaftemon Sultanum R$ 101.922,09 R$ 125.922,09 

Sócio 2- Rogerio Gonçalves Gulmares 	 R$ 30.886,00 . 	 R$ 54.886,00 

Geojá G. Ltda-ME -92 	 R$ 34.170,40 1- 	 R$ 419.879,78 

DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 0,00 R$ 7.568,33 

Depósito Gaiatada Judicial R$ 0,00 R$ 7.568,33 

INVESTIMENTOS . 	R$ 21.095,36 R$ 23.280,69 

INVESTIMENTOS R$ 21.095,36 R$ 23.280,69 
OUTRAS PARTICIPACOES 

SOCIETARIAS 	
. 

R$ 21.095,36 R$ 23.280,69 

.Consórcios de Veículos • R$ 21.095,36 R$ 23.280,69 

:IMOBILIZADO 	1  R$ 220.365,65 .R$ 191.012,21 1  

BENS MÓVEIS R$ 220.365,65 R$ 191.012,21 

BENS MÓVEIS R$ 684.124,51. R$ 686.846,42 

Equipamento de Processamento de Dados R$ 520.586,30 R$ 523.308,21 

WiC11109 .R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 I 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8,683/2016. 
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\çN-Goz,47 BALANÇO PATRIMONIAL . 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escritura*: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de M18 

Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 
i

Descrição 

. 	Sist. Aplicativos (Softwares) 	' R$ 43.538,21 R$ 43.538,21 
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E 

EXAUST. ACUM. R$ (463.758,86).  R$ (495.834,21) 

(-) (-) Depr.Actim.eguip.Tecnologia Inform 	t R$ (379.758,62) R$ (405.833,85) 

(-) (-) Depr. Acumuladas de Velculos R$ (84.000,24) R$ (90.000,36) 
i INTANGIVEL 	, R$ 13.230,00 R$ 12.568,50 

(BENS INTANGIVEIS R$ 13.230,00 R$ 12.568,50 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 13.230,00 R$ 13.230,00 

Sofhvares R$ 13.230,00 R$ 13.230,00 

(-)Amortização e Depreciação R$ 0,00 R$ (66150) • 

(-)knort. dep.Softwares R$ 0,00 R$ (661,50) 

PASSIVO' R$ 2.984.353,87 R$ 2.575.527,05 

PASSIVO CIRCULANTE R$ i 347.378,45 , R$ 476.808,50 

EzigIvel a Curto prazo . R$ 119.202,30 R$ 288.483,57 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 119.202,30 R$ 288.483,57 

TITULOS A PAGAR R$ 119.202,30 R$ 288.483,57 

Goete G. Ltda -ME -92 	' R$ 119.202,30 R$ 288.483,57 

FORNECEDORES R$ 17.533,23 R$ 13.372,53 

FORNECEDORES R$ 17.533,23 R$ 13.37253 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 17.533,23 R$ 13.372,53 

Fornecedor Nacionais R$ 17.53323 R$ 13.372,53 

OBRIGACOE'S TRIBUTARIAS R$ 149.700,83 R$ 90.654,27 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 149.700,83 R$ 90.654,27 
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 

RECOLHER R$ 149.700,83 R$ 90.654,27 

ISS a recolher R$ 12.668,69 R$ 6.197,22 

IRPJ a Recolher R$ 60.921,53 R$ 52.654,05 

- 	Contribuição Social a Recolher R$ 29.40154 R$ 17.911,93 

I.R.R.F Salada ' R$ 8.913,57 R$ 9.013,16 

PIS-PASEP a recolher R$ 6.757,07 R$ (34226) 

Cotins a recolher R$ 29.595,46 R$ 3.777,50 

IRF Serviços Profissionais (1708) R$ 27,83 R$ 27,83 

Contrib. SindicaUAssistencial a Pagar i_ R$ 1.414,84 R$ 1.414,84 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: , 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final I
Descrição 

OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA  

V R$ 65.31715 , R$ 84.298,13 

OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA R$6531115 Fs 84298,13 

'OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 35.011,55 R$ 42.14925 . 

Salários e ordenados a pagar 
1 R$ 32.897,55 R$ 37.404,08 

Pro ;labore a pagar R$ 2.114,09 R$ 2.114,00 

13° Selado R$ 0,00 R$ 424,70 

Férias R$ 0,00 á$ (889,49) 

Rescisões R$ 0,00 R$ 3.095,96 

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 30.305,60 R$ 42.255,05 

INSS a recolher 'R$ 10.926,14 R$ 20.211,14 

FGTS a recolher R$ 19.379,46 R$ 21.61921 

INSS 13° Salário 1 R$ 0,00 R$ 424,70 

PROVISÕES_  1 R$ 0,00 R$ (106,17) 

Provisao para ferias R$ 0,00 R$ (106,17) 

Provisão para 13° Salário : R$ 0,00, R$ 0,00 

(-) OUTRAS OBRIGACOES L R$ (4.375,06) R$ 0,00 

(-) OUTRAS OBRIGACOES R$ (4.375,06) R$ 0,00 

(-) CONTAS A PAGAR 	' R$ (4375,06) R$ 0,00 

(-) Cartão de Crédito a Pagar R$ (4.375,06) R$ 0,00 

Seguros a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 933:109,94 R$ 929.437,44 

PASSIVO EXIGI VEL A LONGO PRAZO R$ 933.109,94 R$ 920437,44 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 25.072,06 R$ 65.619,12 

EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 25.072,06 R$ 65.619,12 

Giro -Banco Brasil 	 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Mútuo Sócio - Heber J. Sultanum R$ 24.858,98 R$ 65.406,04 

Mútuo &Ido - Rogerio G. Gulmaraes R$ 0,00 R$ 0,00 

Empréstimo BB Giro Flex. R$ 0,00 ' R$ 0,00 • 

INSS Retido a Recolher R$ 213,08 R$ 213,08 

Contrib. Sicoob a Recolher(Prev. Pdvad) R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 998.037,88 R$ 854.818,32 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 4 de 5 



GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA Entidade: 

CNPJ: 04.307.683/0001-85 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado:• 	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

BALANÇO PATRIMONIAL 

LU.? 

Página 5 de 5 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 	 R$ 908.037,88 RECOLHER R$ 854.818,32 l 

Parcelamento ISS Proc. 1773701-0 	 R$ 51.791,14 R$ 39.528,55 i 

Parcelamento- GPS . 	 R$ 207.043,19 R$ 192.576,29 . 

Parcelamento ;IRPJ Lucro Presumido 
2089 R$ 302.67022 . 	 R$ 287.310,22 

Parcelamento - Cofins 2172 	 I R$ 178.666,50 R$ 176.036,62 

Parcelamento - Contribui* Social 2372 R$ 134.243,16 R$ 127.346,89 

Parcelamento - PIS i R$ 33.614,67 R$ 32.019,75 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.489.819.57 R5964.235.20 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 , 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,091 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

Capital soda? R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

RESERVAS DE LUCROS 
j 

R$ 289.819,571 	 R$ 289.819.57' 

RESERVAS DE LUCROS R$ 289.819,57: 	 R$ 289.81907 

RESERVAS DE LUCROS R$ 289.819,571 	 R$ 289.819,57 

. 	Lucros Acumulados R$ 289.819,57 	 R$ 289.819,57 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$0,00 i 	 R$ (525.584,37) 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ (525.584,37) 

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ (525.584,37) 

( - ) PreJulzos acumúlados R$ 0,00 l 	 R$ (525.584,37) 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 RS 0,00 

CONTAS AUXILIARES R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES j R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES 1 R$ 214.045,91 , 	 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES 1 R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

Resultado do exercido j R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 I 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de númeró 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 

ATIVO R$ 2.575.527,05 R$ 2.209.804,27 

ATIVO CIRCULANTE R$ 1.740.409,45 R$ 1.805.211,41 

DISPONIVEL R$ 1.161.591,65 R$ 1.166.039,82 

(-) Caixa R$ (983,24) R$ 0,00 

(-) CAiXA ' R$ (983,24) R$ 0,00 

(-) Caixa Geral R$ (983,24) R$ 0.00 

BANCOS R$ 1.162.574,89 R$ 1.166.039,82 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 

Banco Santander 	. R$ 0,09 R$ 0,00 

Banco do Brasil S.A. R$ 0,00 R$ 0,00 
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 

IMEDIATA 	• R$ 1.162.574,89 R$ 1.166.039,82 

BB Curto Prezo Automático ' 	R$ 3.550,43 R$ 0,00 

Titulo de Capitalização -BraslIcap R$ 25.179,38 R$ 25.179,38 

CDB/Renda Fixa Banco Santander S.A. R$ 0,00 R$ 0,00 

Contamax Empresarial - Santander R$ t126.592,92 R$ 1.133.608,28 

Conta Poupança Santander R$ 7.252,16 R$ 7.252,16 

CLIENTES R$ 231.966,56 R$ 236.179,76 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 231.966,56 R$ 236.179,76 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 231.966,56 R$ 236.179,76 

Clientes . R$ 231.966,56 R$ 236.179,76 

OUTROS CREDITOS R$ 346.489,90 R$ 402.847,30 

OUTROS CÁEDITOS R$ 346.489,90 R$ 402.847,30 

TITULOS A RECEBER R$ 343.754,68 R$ 387.954,59 

Empréstimos" R$ 1.609,00 R$ 409.00 

Empréstimo- Geoprocessamento 
--1 

R$ 328.154,68 R$ 373.554,59 

Empréstimo Leonardo Bonetti R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

ADIANTAMENTOS R$ 10.146,61 R$ 14.892,71 

Adiantamento Clientes (Despesas) 	- R$ 0,00 R$ 0,00 

Adiantamento de Viagens 
fr- 

R$ 10.146,61 R$ 14 892.71 

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS' 	 L R$ 0.00 R$ 0,00 
•• 

.  Selados - - R$ 0,00 R$ 0,00i 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Virsão 6.0.5 do Visualizador Página 1 de 5 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001:85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro.de  2018 



ek, 	 BALANÇO PATRIMONIAL 

CNPJ: 04.307.683/0001-85 

' Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final 
I

Descrição 

EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 0,00 	 R$ 0,001  
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR / 

COMPENSAR 1 	 R$ (7A 11,39)  

(-) IR Retido na fonte r 	R$ (2.023,46) 
I 

R$ 0,00 

• PIS-PASEP Retido ná fonte a compensar 
1 	

R$ 607,86 R$ 0,00 

INSS-Salado Maternidade I 	 R$ 0,00 R$ 0,00 

INSS a Compensar R$ 0,00 R$ 0,00 

COFINS Retido; na fonte a compensar R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) CSLL Retido na fonte a compensar 	 R$ (5.995,79) R$ 0,00 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 361,34 R$ 144,53 

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 361,34 Á$ 144,53 

DESPESAS DE MESES SEGUINTES 	 R$ 0,00 R$ 0,00 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 	 R$ 361,34 R$ 144,53 

Premios de seguros .e apropriar 	 R$ 361,34 R$ 144,53 

ATIVO NÃO CIRCULANTE . . R$ 835117,60 R$ 404.592,86 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 608.256,20 R$ 208.300,27 

OUTROS CREDITOS 	" 	 R$ 608.256,20 R$ 208.300,27 

TITULOS A RECEBER 	 R$ 600.687,87 R$ 208.300,27 

Sócio 1 - Heber Jafferson Sultanum 	 R$ 125.922,091 R$ 1'12.656,52 

Sócio 2 - Rogerio GonçaNes Guinares 	 R$ 54.886,00 R$ 60.045,84 

Geojá G. Ltde-ME -92 R$ 419.879,78 R$ 35.597,91 

DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 7.568,33 R$ 0,00 

Depósito Garantia Judicial R$ 7.568,33 R$ 0,00 

INVESTIMENTOS R$ 23.280,69 R$ 25.539,47 

INVESTIMENTOS R$ 23.280,69 R$ 25.539,47 
OUTRAS PARTICIPACOES 

SOCIETARIAS R$ 23.280,69 R$ 25.539,47 

Consórcios de Veículos R$ 23.280,69 R$ 25.539,47 

IMOBILIZADO 	 R$ 191.012,21 R$ 158 846 12 

BENS MÓVEIS R$ 191.012,21 R$ 158.846,12 

BENS MÓVEIS R$ 686.846,42 R$ 686.846,42 

Equipamento de Processamento de Dados R$ 523.308,211 R$ 523.308,21 

Veículos R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 . 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 2 de 5 
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441 /4,  ePor--isag/  BALANÇO PATRIMONIAL 

CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Número de Ordem do Livro: 5 

'período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 43.538,21 R$ 43.538,21. Sist. Aplicativos (Sottwares) 

(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E 
EXAUST. ACUM. R$ (495.834,21) R$(528.000,30) 

(-) (-) Depr.Acum.egulp.Tecnologia Inform. I R$ (405.833,85) R$ (431.999,82) 
i (-) (-) Depr. Acumuladas de Veiculos R$ (90.000,36) R$ (96.040,48) 

INTANGIVEL R$ 12.568,50 	 R$ 11.907,00 

BENS INTANGIVEIS 	
1 

R$ 12.568,50 	 R$ 11.997,00 

. 	MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 13.230,00 R$ 13.230,00 

Softwares 	 4 R$ 13.230,00 R$ 13.230,00 

(-) (-)Amortização e Depredação R$ (661,50) R$ (1.323,00) 

(-) (-)Amort. dep.Softwares R$ (661,50) R$ (1.323,00) 

PASSIVO 	 , R$ 2.575.527,05 R$ 2.209.804,27 

PASSIVO CIRCULANTE . R$ 476.808,50 R$ 289.044,93 

Exigivel a burlo prazo R$ 288.483,57 . 	R$ 0,00 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 288.483,57 R$ 0,00 

TITULOS A PAGAR R$ 288.483,57 R$ 0,00 

Goda G. Ltda -ME -92 R$ 288.483,57 R$ 0,00 1  

FORNECEDORES 	 R$ 13.372,53 R$ 34.364,05 

FORNECEDORES 	 R$ 13.372,53 R$ 34.364,05 

FORNECEDORES NACIONAIS 	1 	 R$ 13.372,53 R$ 34.364,05 

Fornecedor Nacionais. 	• 	 R$ 13.372,53 R$ 34.364,05 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 	 i 	 R$ 90.654,27 R$ 132.835,23 

OBRIGACOES•TRIBUTARIAS 	 R$ 90.654,27 R$ 132.835,23 

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 
RECOLHER 	• • 	 i 	

Rs 90.654,27 RS 132.835,23 

ISS a recolher 	 R$6.197,22 R52.972,62 

IRPJ a Recolher R$ 52.654,05 R$ 79.158,97 

Conhibuição Social a Recolher . R$ 17.911,93 R$ 28.847,35 

I.R.R.F Salada 	 I R$ 9.013,16 .R$ 10.289,64 

(-) PIS-PASEP a recolher 	 I R$ (342,26) R$ 848,90 

Cofins a recolher R$ 3.777,50 R$ 9.275,08 

IRF Serviços Profissionais (1708) R$ 27,83 . 	R$ 27,83 

Contrib. SindicalfAssisteniclat a Pagar R$ 1.414,84 R$ 1.414,84 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.40.55.90.8C.41-1, nos termos do Decreto n°8.68312016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 3 de 5 
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eztep.  BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 
_ 	_ 

Saldo Final 

OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA R$ 84298,13 R$ 121.845,65 

OBRIGACOES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIA I 

R$ 84298,13 R$ 121.84565 

OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 42.149,25 R$ 50.364,85 

Salários e ordenados apagar R$ 37.404,08 R$ 34.702,13 

Pra - labore a pagar R$ 2.114,00 R$ 2.114,00 

13° Solado R$ 424,70 R$ 0,00 

(-) Ferias L R$ (889,49) R$ 0,00 

Rescisões R$ 3.095,96 I R$ 13.548,72 

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 42.255,05 R$ 71 480,80 

. 	INSS a recolher 	 1 R$ 20.211,14 R$ 49.593,31 

FGTS a recolher R$ 21.619,21 R$ 21.887,49 

INSS 13° Salário R$ 424,70 R$ 0,00 

(-) PROVISÕES R$ (106,17) R$ 0,00 

(-)Provisao para fedas R$ (106,17) R$ 0,00 

ProvIsao pari:1.13° Salário 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ 0,00 

OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ 0,00 

CONTAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

Cartão de Crédito a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

Seguros a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 920.437,44 R$ 801.686,88 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 920.437,44 R$ 801 686,88 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 65.619,12 R$ 213,08 

EMPRESTIMOS NACIONAIS R$65.619,12 R$ 213,08 

Giror -Banco Brasil R$ 0,00 R$ 0,00 

Mútuo Sócio - Heber J. Suitanum R$ 65.406,04 R$ 0,00 

Mútuo Sócio - Rogerio G. Guimaraes . R$ 0,00 R$ 0,00 

EmpréStimo BB Giro Flex. 	
1 R$ 0,00 R$ 0,00 . 

INSS Retido a Recolher 	 I R$ 213,08 • R$ 213,08 

Contrito. Sicoob a Recolher(Prev. Privad) 	I R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1 R$ 854.818,32 R$ 801.473,80 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 4 de 5 



K1_99 
, BALANÇO PATRIMONIAL 	 -9?-• 

c'.GriciRo4, 

Entidade: GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 - 	CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

r-- 
• 

. 
I. 

4  

. 

• 

. 	• 

I 

4 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 
— 

r 
I 

	

' 	I 

I" 

i 

	

I. 	i 

i 

IMPOSTOS 
RECOLHER 	

E CONTRIBUICOES A I 
t 

R$ 854.818,32 R$ 801.473,80 

Parcelamento ISS Proc. 1773701-0 R$ 39.528,55 R$ 31.276,05 

Parcelamento - GPS R$ 192.576,29 R$ 181.363,61 
'Parcelamento - IRPJ Lucro Presumido 

2089 	. 
R$ 287.31022 R$ 269.610,97 

Parcelamento - Cofins 2172 1 Rb 176.036,62 R$ 170.857,72 

Parcelamento- ContrIbuiço Social 2372 â • 
I 
1 R$ 127.346,89 RS 11.7.965,86 

ParcelamentO - PIS 1 R$ 32.019,75 R$ 30.399,59 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ IL 964.23520 R$ 905.026,55 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.200.000,00 Fr6 1.200.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.200.000.00 R$ 1.200.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 1  

Capital social R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

RESERVAS DE LUCROS 	 1 R$ 289.819,57 R$ 289.819,57 

RESERVAS DE LUCROS 	- R$ 289.819,57 R6 289.819,57 

RESERVAS DE LUCROS R$ 289.819,57 R$ 289.819,57 

Lueros Acumulados R$ 289.819,57 R$ 289.819,57 

(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (525.584,37) R$ (584.793,02)' 

(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (525.584,37) R$ (584.793,02)1 

R$ (525.584,37) R$ (584.793,02)] (-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 

(-) ( - ) Prejuízos acumulados R$ (525.584,37) R$ (584.793,02) 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO R$ , 0,00 R$ 0.00 

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E R$ 0,00 R$ 0,00 

CONTAS AUXILIARES I R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES 
r 

R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

CONTAS AUXILIARES R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

. CONTAS AUXILIARES R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

I Resultado do exercício R$ 214.045,91 R$ 214.045,91 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 5 de 5 
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• 
. 
DEMONSTRADA O DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

I 

Entidade: 	
. 	

. 	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Periodá da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 ' 	CNPJ: 	04.307.683/000145 

Número de Ordem do Livro: 	5 	. 	 . 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

4 

. 

• 
r 

• 

Descrição , 
Nota Valor 

......., 

i 

RECEITAS R$ 776.402,85 '  
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS R$ 817.933,39 

Servicos prestados- merdado interno R$ 765.56798 

Servicos prestados - mercado externo R$ 52.365,43 

(-) ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES SI VENDAS i R$ (18.965,43) 

(-) ISS R$ (18.965,43) 

JUROS E DÉSCONTOS R$ 37,44 

juros'de.aplicacoes financeiras 	. R$ 37,44 

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ (22.602,55) 

(-) PIS/Pasep R$ (4.025,11) 

(-) COFINS R$ (18.577,44) 

(-) CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS R$ (544.793,24) 

(-) DESPESAS COM ENTREGA R$ (90,00) 

(-) Fretes e carretos R$ (90,00) 

O DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES R$ (8,013;82) 

(-) Viagens terrestres R$ (4.814,00) 

(-) Viagens aereas R$ (1.992,02) 

(-) Hospedagem 	. .L. R$ (1.080,00) 

(-) Estacionamento e Pedágios R$ (217,80) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (42.276,40) 

(-) Telefone R$ (10.972,00) 

(-) Depredacões e Amortizações 	• R$ (31.304,40) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (191.247,59) 

(-) Saladas e ordenados R$ (93.816,48) 

(-) Pro - labore R$ (7.809,00) 

(-) 13° Selado R$ (1.164,46) 

(-) Fedas R$ (22.190,04) 

(-) INSS R$ (30.075,22) 

(-) FGTS R$ (8.540,84) 

Vate-Transporte R$ 339,04 

_ 	(-) Vale Refeição R$ (623,50) 

(-) Hóras Extras • R$ (2.507,28) 

(-) Cursos / Faculdade 	, R$ (2.500,00) 

SICOOB Prev. Privada R$ 2.700,09i 

 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO . 	
DO ._".,...... 

Entidade:. 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração:.  01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 	04.307.683/000145 

Número de Ordem do Livro: .5 

Páríodo Selecionado: . 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

t... r.k.G.fyr.ryt,.g, 

Descrição Nota Valor 

I 

• 

I 

r  

i 

, 

• 

, 

• 

(-) Auxílio Saúde J R$ (4.634,54)1 

(-) Bolsa Auxilio R$ (2.711,27) 

, 	(-) Ajudado Custo 	, 	• R$ (17.723,00) 

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS' • R$ (16.095,40) 

(-) Alugueis de inoveis R$ (15.000,00) 

.(-) Locação de Velculos 1 R$ (1.095,40) 

(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES . R$ (5.718,07) 

(-) IPVA R$ (279,03) 

(-) Taxas diversas R$ (621,75) 

(-) Multas de mora 	. R$ (612,49) 

. 	(-) Imposto de Renda R$ (2.628,00) 

(-) Contribuição SocÀal R$ (1.576,80) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (269.066,38) 

(-) Energia elétrica R$ (1.964,99) 

_ .(-) Telefone/intemet 
. 	. 

R$ (2.136,71) 

(-) Seguros de Veículos R$ (1.667,79) 

(-) Material de escritorio 
, 

R$ (750,00) 

(-) Assiste,nda contabil 
—I 

R$ (4.269,(0) 

(-)Servioos prestados por terceiros R$ (894,87) 

(-)Despesas legalá e judiciais R$ (8.893,18) 

• 

, 	I 

• 

• 

(-) Vestuado e Uniformes ! R$ (105,80) 

(-) Assistencia Medica R$ (2.151,96) 

(-) Multas de Transito I 
R$ (342,32) 

(-) Despesas com Cartões de Créditos R$ (18.894,23) 

(-) Condução R$ (2.658,05) 

(-) Despias c/ Veiculo R$ (72,27) 

(-) Tecnologia R$ (4.804,57) 

(-) Prestadores de Serviços R$ (201.800,27) 

(-) Juddico 
I R$ (7.854,00) 

(-) Bens de Valores Irrelevantes R$ (300,50) 

(-) Arranjos/Decorações I R$ (250,00) 

(-) Seguros 1 R$ (373,20) 

(-) Marketing R$ (2.385,60) 

(-) Refeições R$ (2.442,93) 



CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018 

= Lucro R$ 231.609 61 

Descrição 	 Nota 	 Valor 

(-)Gasolina/Etartol R$ (1.854,55) 

(-)Manutençáo e Reparos R$ (305,99) 

(-) Estacionamentos e Pedágios 
—1 

R$ (93,5921 

(-) Fretes e Carretos R$ (1.800,00) . 

(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO R$ (5.081,25) 

(-) Credenciamentos R$ (5.081,25): 

(-)OESÉESAS FINANCEIRAS R$ (7.204,33) 

(-) Juros de mora R$ (507,67): 

(-) Juros s/ emprestimos e financiamentos 	 • 	R$ (4.617,71)1 

(-) Tarifas Bancadas 	 R$ (2.078,95) 

D L 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 3 de 3 
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DEIV1ONSTRAÇÁO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 	04.307.683/0001-85 

Número de Ordem'do Livro:* 5 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

• 

I

I 

• 

Descrição Nota 	 Valor 

i 
l 
' 

— 

I 

, 

! 

RECEITAS R$667.201,19 

R$ 931.647,551 RECEITA DA PRESTACAO DE SER VICOS 

Services prestados - mercado Interno,  R$ 937.647,551 

(-) ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES Si VENDAS R$ (19.155,37) 

(-) ISS R$ (19.155,37) 

JUROS E DESCONTOS R$ 54,37 

Juros de aplicacoes financeiras R$ 54,37 

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ (31.345.36); 

(-) PIS/Pasep 
_L R$ (5.582,06) 

(-) COFINS R$ (25.763,30) 

(-) CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS R$ (836.443,80) 

(-) DESPESAS COM ENTREGA R$ (337,60) 

(-) Fretes e carretos - 	R$ (337,60) 

. (-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES R$ (15.484,06) 

(-) Viagens terrestres R$ (1.699,53) 

(-) Viagens aereas R$ (9.018,01) 

(-) Hospedagem R$ (4.166.52) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (36.224,66) 

(-) Telefone 
• , 

R$ (4.719,24) 

(-) Depreciastes e AmorUzages R$ (31.505,42) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (210.005,95) 

(-) Saladas e ordenados R$ (90.651;39) 

(-) Pro - labore R$ (7.800,00) 

(-) 13° Selado R$ (909,03) 

(-) Ferias R$ (5.561,25) 

(-) INSS . R$ (26.638,05) 

(-) FGTS R$ (7.926,78) 

(-) Vale-Transporte R$ (3.005,30) 

- 	Vale Refeição R$ 96,001 

(-) Horas Extras R$ (3.608,13) ' 

i  

(-) Cursos / Faculdade R$ (7.400,00) 

(-) SICOOS Prev. Privada R$ (11.420,36) 

(-) Auxilio Saúde .• R$ (4.700,00) 

(-) Ajuda de Custo.  R$ (40.281,66) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 1 de 3 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO co-Itko 

Descrição Nota Valor 

1.604.I1 4 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS • 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pio recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.5590.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período SeleciOnado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

Versão 6.0.5 do Visualizador Página 2 de 3 

Utt  

cSr 

(-) Alugueis de imovels R$ (30.000,00) ' 

(-) Locação de Veiculas R$(1.604,11) 

(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (121.422,84) 

(-) IPVA R$ (10.149,42) 

(-) Taxas diversas R$ (2.240,66) 

(-) Multas de mora R$ (3.016,40) 

(-) Imposto de Renda R$ (76.364,97) 

(-) Contribuição Social I R$ (29.651,39) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (411.568,77) 

(-) Energia elétrica R$ (2.530,20) 

(-) Telefone/Internet R$(9.460,22) 

(-) Despesas postais e telegraficas R$ (330,50) 

(-) Seguros de Veículos R$ (2.610,05) 

(-) Material de escritorio R$ (692,87) 

(-) Assistencia contabli R$ (10.066,47) 

(-) Servicos prestados por terceiros R$ (8.323,65) 

(-) Despesas legais e judiciais 
1 

R$ (6.757,05) 

(-) Uvros, jamais e -revistas 1 R$ (915,00) 

- ('-) Vestuado e Uniformes. I R$ (732,85) 

(-) Despesas com Cartões de Créditos I R$ (17.288,09) 

(-) Copa e Cozinha R$ (927,80) 

(-) Condução R$ (6.728,93) 

(-) Despesas c/ Veiculo R$ (2.094,21) 

(-) Farmácia 1 R$ (25,05) 

(-) Tecnologia I R$ (3.751,00) 

(-) Preátadores de Serviços 
I R$ (306.047,09) 

(-) Jurídico R$ (8.677,02) 

(-) Seguros R$ (1.467,16) 

(-) Refeições R$ (7.289,43) 

(-) Gasolina/Etanol 1 
1 R$ (10.573,52) 

(-) Manutenção e Reparos I 
I R$ (3.128,43) 

(-) Estacionamentos e Pedágios i 
1 R$ (1.152,18) ' 

(-) DESPESAS COM LicrrÀçÂo i R$ (553,48)1 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018 

Descrição 	 Nota 	 Valor 
1 

(-) Credenciamentos i 	 R$ (553,48) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (9.242,33)1  

(-) Juros de mora R$ (3.706,62) i 

(-) Juros s/ emprestimos e financiamentos R$ (3.713,46) 

(-) Tarifas Bancarias R$ (1.822,25) 

= Lucro R$ 50.757,39 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital— Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 	 Página 3 de 3 



R$ (7.576,00) (-) Vale Refeição 

- Horas Extrai 

, 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANITAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: . 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

Descrição 	 Nota 	 Valor 
—i 

1  

i  

I , 

i 

RECEITAS R$ 513.930,61 

RECEITA DA PRESTACAO DE SER VICOS . R$ 53S421,41 

Sentinas prestados - mercado interno R$ 535.421,41 

(-) ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS R$ (12.109,80) 

(-) ISS R$ (12.109,80) 

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ (9.381,00) 

(-) PIS/Pasep R$ (1.670,60) 

. 	(-) COFINS R$ (7.710,40) 

(-) CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS R$ (1.039.514,98) 

(-)DESPESAS COM ENTREGA R$ (2.899,06) 

(-) Fretes.° corretos R$ (2.899,06) 
- 

(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES R$ (31.356,18) 

(-) Viagens tarrestres R$(115,18) 

(-) Viagens aereas R$ (15.112,20) 

( ) Hospedagem R$ (15.910,00) 

(-) Estacionamento e Pedágios R$ (218,80) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (38.419,07) 

.(-) Telefone R$(5.682,22) 

(-) Depredacões e Amortizações R$ (32.736,85) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (227.925,26) 

(-) Selados e ordenados • R$ (101 577,70) 

(-) Pro - labore R$ (7.800,00) 

. 	(-) 13° Salada R$ (3.067,82) 

(-) Ferias R$ (20.723,00) 

(-) INSS R$ (34.535,70) 

(-) FGTS R$ (10.761,65) 

(-) Vale-Transporte R$ (16.532,00) 

(-) Cursos! Faculdade R$ (3.543,25) 

(-) SIC0013 Prev. Privada R$ (3.139,15) 

(-) Auxílio Saúde R$ (5.700,00)1 

(-) Bolsa Auxilio 1RS (985,80) 

, 

11$  
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de numero 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

Descrição Nota Valor 

R$ (37.594,26)1 

R$ (15.000,00)1  

R$ (5.983,32)1  

R$ (16.610,94)! 

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 

(-)Nugueis de ¡moveis 

(-) Alugueis de 'maquinas e equipamentos 

(-) Locação de Veículos 

	1 	 

LU? 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 	 :e..,...-1.y.  . 

Período da Escrituraçã& 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERSIO 

(-) IMPOSTOS, TAXAS E CON1RIBUICOES R$ (96.878,76) 

(-) Taxas diversas R$ (4.379,11) 

(-) Muttas de mora !R$ (655,11) 

(-) Irnposto de Renda R$ (65.944,15) i  

(-) Contribuição Social R$ (25.900,39) .. 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (600.288,12) 

(-) Energia elétrica R$ (2.693,49) 

(-)Telefom3/Intemet R$ (8.048,04) 

(-) Despesas postais e telegraficas R$ (815,30) 

(-) Seguros de Veículos R$ (1.734,40) 

(-) Material de escritorio R$ (3.019,90) 

(-) Assistencia contabil R$ (5.342,00) 

(-)Servicos prestados por terceiros R$ (90.745,60) 

(-) Despesas legais e judicieis R$ (8.134,64) 

(-) Uvros, jornais e revistas 	
1 R$ (610,00) 

(-)Vestuario e Uniformes 	. 	 1 R$ (143,90) 

(-) Assistencla Medica 	 1  R$ (2.508,43) 

(-) Multas de Transito 	 I 
I R$ (127,69) 

(-) Despesas com Cartões de Créditos R$ (18.422,92) 

(-) Condução R$ (7.289,47) 

(-) Despesas c/ Veiculo R$ (6.374,31) 

(-) Tecnologia R$ (26.924,19) 
(-) Prestadores de Serviços R$ (323.133,01) 
(-) Jurídico R$ (5.999,87) 
(-) Bens de Valores Irrelevantes R$ (802,81) 
(-)Seguras ! R$(2.431.10) 

(-) Marketing R$ (22.000,00) 
(-) Consórcio MFC/GEOJA R$ (8.000,00) r 

(-) Refeições 	! 
ti- -1 

R$ (20.382,76) 
(-)Gasolina/Etanol 	•• • R$ (13.345,84) 

Este documento á parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número. 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos temios do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado!  pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 

;\1\ 
Página 2 de 3 



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 , CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018 

  

Descrição Nota 	 Valor 

i 

(-) Manutençâo e Reparos R$ (18.442,01) -1- 
(-) Estacionamentos e Pedágios R$ (2.816,44) 

(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO R$ (2.499,78)1 

(-) Credenciamentos R$ (2.499,78) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.654,49) 

(-) Juros de mora R$ (173,34) 

(-) Tarifas Bancadas R$ (1.481,15)1 

(-) = PreJulzo R$ (525.584,37) 



	1 
Nota Valor 

R$ 642.840,75 

Descrição 

RECEITAS 

R$ 674.430,08 

FiS 674.439,08 

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS 

Setvicos prestados -mercado Interno 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem .do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

(-) ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS i 	 R$ (11.992,12) 

(-) ISS I 	 R$ (11.992,12) 

JUROS E DESCONTOS R$ 230,71 

Juros de aplicacoes financeiras 	 R$ 230,71 

(-) dUTFtAS RECEITAS OPERACIONAIS 	 R$ (19.827,92) 

(-) PIS/Pasep 	 R$ (3.531,03) 

(-) COFINS 	 R$ (16.296,89) 

(-).CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS 	 R$ (702.049,40) 

(-) DESPESAS COM ENTREGA R$ (1.600,00) 

(-) Fretes e carretos R$ (1.600,00) 

(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES R$ (23.940,02) 

(-) Viagens aereas R$ (22.409,74) 

(-) Hospedigem • R$(1.530,28) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (36.542,59) 

(-) Telefone R$ (3.715,00) 

(-) Depreciacões e Amortizações R$ (32.827,59) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL 	• R$ (276.451,30) 

(-) Selados e ordenados 	. R$ (114.997,16) 

(-)Pro - labore R$ (7.800,00) 

(-) 13° Selado R$ (33.685,45) 

(-) Fedas R$(15.114.86) 

(-) INSS R$ (36.559,55) 
(-)FGTS -  R$ (9.576,13) 

(-) Indenizacoes e aviso previ° R$ (278,76) 
(-) Vale-Transporte R$ (10.734,17) 
(-) Vale Refeição 	 R$ (18.476,00) 
(-) Horas Extras 	 R$ (5.963,33) 

4  
(-) SICOOB Prev. Pdveda R$ (3.959,48) 

, (-) Auxilio Saúde R$ (5.800,09) 
(-) Botsa Auxilio R$ (9.096,41), 
(-) Ajuda de Custo.    110 R$ (4.500.00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Sped 

Versão 6.05 do Visualizador Página 1 de 3 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
',Juizmi-À 

. Entidade: 	
. 	

GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2018 a 31/12/2018 	 ,CNPJ: 	04.307.683/000145 

Número de Ordem do Livro: 5 	 . 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

Descrição 	 Nota 	 Valor 
..t 
--i 

• 

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (11.930,66) 

(-) Alugueis de imoveis 	 1 R$ (5.000,00) 

(-) Locação de Veículos R$ (6.930,66) 
I 

(-) IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUICOES R$ (50.308,47) 

(-) Taxas diversas R$ (1.353,37) 

(-) Multas de mora R$ (546,80) 

(-) Imposto de Renda R$ (34.006,10) 

(-) Contribuição Social R$ (14.402,20) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (296.682,23) 

(-) Energia elétrica R$ (3.555,23) 

- 	(-) Telefone/Internet R$ (6.907,32) 

(-) Despesas postais e telegraflcas R$ (7.41,60) 

(-) Seguros de Veiculos R$ (4.101,45) 

(-) Material de escritorio R$ (364,90) 

(-) Assistencla contabil R$ (3.250,00) 

(-) Servir:os prestados por terceiros R$ (41.457,07) 

(-).Despesas legais e Judiciais • R$ (14.000,99) 

.(-) Despesas com Cartões de Créditos R$ (14.358,75) 

(-) Confraternização R$ (2.370,00) 

(-) Condução 	, R$ (3.249,58) 

(-) Despesas c/ Veiculo R$ (9.445,52) 

(-) Tecnologia R$ (10.303.29) 

(-) Prestadores de Serviços R$ (154.611,12) 
.. 	, 	(-) Seguros R$ (735,30) 

(-) Refeições R$ (6.839,30) 

(-) Gasblina/Ebanol RS t13.464.3á 

r-) manutençao e '<reparos R$ (771,58) 

(-) Estacionamentos e Pedágios R$ (1.254,50) 

(-) Hospedagem R$ (590,37) 

(-) Fretes e Carretas R$ (4 310 00) 

(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO R$ (2228,99) 

(-) Seguro Garantias R$ (300,00) 

(-) Credenciamentos 
I 

R$ (1.928,99) I 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 
..d4) R$(2.365,14) I 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público-  de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.03 do Visuálizador &\4PPágina 2 de 3 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERSIO 

Entidade: 	 GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 04.307.683/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

Descrição 	 Nota 	 Valor 

R$ (245,84) 

R$ (2.119,30) ; 

R$ (59.208,65) . 

(-) Juros de mora 

(-) Tarifas Bancadas 

(-) = Prejuízo 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BE.7F.AC.DD.63.D8.1D.47.78.77.82.1D.F2.50.50.4D.55.90.BC.41-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador Wir  
Página 3 de 3 
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DECLARAÇÃO 

 

    

São Paulo, 28 de maio de 2019. 

REI': empresa 6E014 MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO (TOA EPP 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018 E DLP — DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS 
E PERDAS REI' 2018. 

Declaramos que a DLP — Demonstração de Lucros e Perdas e Análise das 

Demonstrações Contábeis, rei 2018, eStácisendo apresentados Separadainente devido 
ao envio do SPED Contábil, onde ao foi possiVel indultos relatórios no sistema SPED. 

Cordialmente, 

Daniel dos Santos Francisco 
CPP: 305.752.268-89 

CRC: 1SP290466/0-6 

Msa Empresarial Assessoria Contábil Fiscal 
CNN 09.599.286/0001-48 
Rua Ricardo Bertollni N 68 Vila Carrão, 
Sáo Paulo - SP CEP: 03.435-020 



Di a 
ATI 

\,... 

HEBERTE 

SOCADOR 

Rsarv SULTANUM 

253452.128-60 

5 o Paulo, 28 de maio de 2019. 
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CONTADOR 

DANIEL DOS SANTOS FRANCISCO 

CT CRC: I5P290466/0.6 

Análise das Demonstrações Contábeis Folha: 1 

GEO/A MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LIDA- EPP 	 CNIN: 04.307.683/0001.8S 

Período: 01/2018 a 12/2018 

Demonstra çõo dos Lucros/Prejuízos Acumulados 

DESCRIÇAO VALOR 

v•-) Se:d0 litoz: do Exercício 	 Leu» 7452,51 

(.4-3 Ajustes Credores da Exercido Anteriores 0.00 

¡ -3 Ajustes Devedores de Exercidos Anindores 0,00 

(..-) Correc0o Monetária do Saldo InIdal 000 

(—) Parcelas dos Lucros Acumulados Interpolados ao Capital 0,00 

(il Revendas de Resolvas 0,00 

Reservas de Contingência Reservas 
de Lucros e Peollzal 

000 
090 

( -) Fres:Medo tlquçtíodoezetcloo 	 Prejuízo 302 476.02 

(.-) 1 rensleróncias para Reserves 0.00 

(—) Dividendos ou Lucros Distribuídos. Pagos ou Creditados 0.00 

.. Pre:flo Acumulado 	 Feelulzo 294 973,45 



Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Ski Raulo, 28 de maio de 2019. 
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Liquidez Corrente 

.tonteado 
Daniel dos Santos rrancisco 

CPF: 305.752.268-89 
a CRC: 15P290466/0-6 

[Análise das Demonstrações Contábeis 
CEDIA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LIDA EPP 
Pernodn: 01/2018 a 12/2018  

índices de estruturo de copie; is 

CNN 04.307.683/0001-8S 

Grau de endividamento 
1 

Capitel de 501'001005 1.090.731.81 
0,49 

Ativo Total 2.209.804,27 

Solvendo Geral 
Ativo Total 2109.804.27 2.03 

Capital de Terceiros 1.090.731,81 

índice de liquidez 
IMP 

Liquidez Geral Ativo Circulante 4 Realizável a L.P 2.013.511,6á 
1.8S 

Passivo Circulante • Passivo Exig. L.P. 11011731,81 
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MUNICIPIO DE LUZ-Md PREGÃO PRESENCIAL 

N.2  013/2019 ENVELOPE N.21 - PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: HB TOPOGRAFIA LTDA. 

IdUflICPIRL DE LU 
PROTOCOLO 

te 	b I IA4  
aux 	 ai ce.  

HB TOPOGRAFIA LTDA. - VVWW.HBTOPOGRAFIA.COM.BR  - BRUNO GARCIA (31) 9 



MUNICÍPIO DE LUZ-MG 
PREGÃO PRESENCIAL N.2 013/2019 ENVELOPE N. 1 

PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento LTDA-EPP 



DE URBANA LEVANTAMENTO MUNICIPIO, ATRAVES 

NAO COM AEREO VEICULO TRIPULADO 

ca COM PIXEL ESPECIAL RESOLUCAO (VANT/DRONE), 

FRONTAL ATUALIZADAS 

SAMPLE DISTANCE 

C12 TERMO CONFORME REFERENCIA NECESSARIA, 

a DEMANDA 

DIGITAL DA AREA GARTOGRAFIGA GEORREFERENCIADA 

PREGÃO N.2013/2019 

BASE SER VICOS PR ESTAGAO ELABORACAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.2056/2019 

"PROPOSTA COMERCIAL 

"CONTRATAGA0 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IMPLEMENTAEAO TODO APOIO TECNOLOGIA 

ANEXO. 

ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRAGAO, 

ATENDIMENTO 

SECRETARIA 

PLANEJAMENTO 

MUNICIPAL 

FINANGA 

TERRENO/GROUND 

FOTO DOS 

GSD 

IMOVEIS 

Ei QD 

eQ...c.S0  

•••••••1 

k$S4:14). • 
.21.4.11le  

GeOstS 	 

re"adul"ment° 	I 

2019 

MUNICIPIO j__ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA - EPP 
CNPJ 04307883/000145 Insc. Est 16251420115 Rec. Mui. 3051007-2' 
CREM SP 05910388 Avenida Nova Cantareira 2213 1* 02 Tuamni 
CEP 02331003 SIM Paulo SP Tel (11)2201.2592 / 25003.1373 25003.5427 
Home Poge eme( cede COLEI mmeit 22015295210~ 

• 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

PREGÃO N.2013/2019 
PROCESSO LICITA TÓRIO N.2056/2019 

OBJETO: "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA AREA URBANA DO 
MUNICIPIO, ATRAVES DE LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (VANT/DRONE), 
COM RESOLUCAO ESPECIAL DE PIXEL NO TERRENO/GROUND SAMPLE DISTANCE — GSD DE 5 CM, 
FOTO FRONTAL ATUALIZADAS DOS 'MOVEIS E IMPLEMENTACAO DE TODO O APOIO E TECNOLOGIA 
NECESSARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA DO 
MUNICIPIO DE LUZ/MG." 

ANEXO IV 
PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO 

MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), 

com resolução espacial de pixel no terreno / ground sample distance — GSD de 5cm, foto frontal 

atualizada dos imóveis e implementação de todo apoio e tecnologia necessária, conforme termo de 

referencias.EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UNID.VALOR 
MEDIDA 

UNIT. VALOR TOTAL 

1 

Prestação de serviço 
especializado de elaboração da 

base clartográfica digital 
georreferenciada da área urbana 

do município, através de 
levantamento com veículo aéreo 

não tripulado (VANT/DRONE). 
tripulado (VANT/DRONE) 

01 Serviço (5v) RS271.170,00 R$271.170,00 

*MOJA MAPAS DENTAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA - EPP 
CNPJ 04307683/0001-85 Inst. Ed. 162514213118 irem Mun. 3051087-2 
CREA / SP 05968138 Avenida Nova Carentem 2213 leja 02 TuounAl 
CEP 02331-003 Sio Pado SP Tel (11)22012592 / 2500.1373 / 2506.5427 
Mona Paga /202022210~ 0-naiii1222=202Ein 

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Jefferson Sultanum. 
Para verificar as assinaturas vá ao sita https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código A40A-3ED3-5096-9966. 
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OBS: OS VALORES CONSIDERADOS PARA EFEITO DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA 

INFORMATIZADO DO PREGÃO SERÃO AQUELES REFERENTES AO VALOR UNITÁRIO, POR ITEM. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$271.170,00 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cento e Setenta Reais) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 

propostas, conforme art. 64, ê 32  da Lei n2  8.666/93. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da solicitação/ordem de 

serviço ou instrumento equivalente. 

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: garantia dos serviços prestados contra imperfeições, imprecisões, 

deficiências técnicas e desconformidades ao que fora solicitado por um período de 6 meses após a 

execução, contados a partir da data do recebimento pelo Município de Luz - MG, sem prejuízo da 

garantia legal de que trata a Lei n2  8.078/90. 

DECLARO: 

que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será 

executado conforme estipulado neste edital. 

São Paulo, 12 de julho de 2019. 

Heber Jefferson Sultanum 
RG N2 23.601.443-2 

CPF N2  253.152.118-60 
Sócio-Diretor 

GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LIDA - EPP 
CNPJ 0430758340001a Inse, Est 1925142E1116 lese Mun. 3051087-2 • 
CREA / SP 05913888 ~nide Nova Cantarelra 2213 Loja 02 rumara 
CEP 02331-OCO St° Paulo SP Tel (11) 2201.2592 12508137312506.5427 
Home Page n2~22/E,gg e-mall: groleMmeole come( 

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Jefferson Sultanum. 
Para verificar as assinaturas vá 30 site https://www.portaldeassinaturas.com.br.443  e utilize o código A40A-3FD3-5096-9966. 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 

  

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Ce s 	Sat.' 
Para verificar as assinaturas dique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.brNerificar/A40A-3FD3-
5096-9966  ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código abaixo para 
verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: A40A-3FD3-5096-9966 
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Hash do Documento 
1631E075AA6EA79774074A09EC133E18490ED7F1EA08E01FC49A483C099A2C2C 

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2019 é(são) : 

Heber Jefferson Sultanum (Administrador) - 253.152.118-60 em 

10/07/2019 19:24 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital - GEOJA MAPAS DIGITAIS E 

AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP - 04.307.683/0001-85 
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MUNICÍPIO DE LUZ-MG 
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2019 ENVELOPE N.2  2 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento LTDA-EPP 
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Atividade concluída 
2620190003491 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 
de Acervo Técnico - CAT 	CREA-SP I CAT COM REGISTRO DE ATEST Celta°  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que con 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técn ' G ico ouir 
profissional HEBER JEFFERSON SULTANUM referente à(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
discriminada(s): 

Profissional: HEBER JEFFERSON SULTANUM 	  
Registro: 5060742830-SP 	 RNP: 2602876836 	  
Título Profissional: Engenheiro Cartógrafo 	  

Número ART: 28027230181489835 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO 	Registrada em: 03/12/2018Baixada em: 18/02/2019 
Forma de Registro: INICIAL 	  
Participação Técnica: EQUIPE 	  
Empresa Contratada: GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP 	  

Contratante: Tecterra Geotecnologia e Melo Ambiente Ltda 	  
ALAMEDA DO INGÁ 	 No.: 89 	 
Complemento: sala 11 	  Bairro: VALE DO SERENO 	  
Cidade: Nova Lima 	 UF: MG CEP: 34006042 . PAIS: BRASIL 	  
Contrato: 082/2018 	 Celebrado em : 28/09/2018 	  
Vinculado à ART. 	  
Valor do Contrato: R$ 250.000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA NOVA CANTAREIRA 	 No.: 2213 . . 
Complemento: loja 2 	 Bairro: TUCURUVI 	  
Cidade: São Paulo 	 UF: SP CEP: 02331003 . PAIS: BRASIL 	  
Data de inicio: 01/10/2018 Conclusão Efetiva: 03/12/2018 	Coordenadas Geográficas: 	  
Finalidade: CADASTRAL 	  
Proprietário: 	 CPF/CNPJ: 	  

Atividade Técnica: 1) Execução, Coleta de Dados, Levantamento Aerofotogramétrico. 334,00000 quilómetro 
Execução, Coleta de Dados, Fotointerpretação. 334,000130 quilómetro quadrado 	  

quadrado. 2) 

 

[

Informações Complementares 	  
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da CARTOGRAFIA 	  
-O atestado vinculado foi emitido pela empresa Tecterra Geotecnologia e Meio Ambiente lida, contratada original dos serviços, a 
qual suboontratou a empresa Gaiola Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda EPP, acima mencionada 	  

[

°bseiva9SesEXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA A PARTIR DAS ATIVIDADES 
DE TOPOGRAFIA, GEODESIA E PERFILAMENTO LIDAR AEROTRANSPORTADO PARA UMA ÁREA DE 334 KW, MUNICÍPIO 
DE JURUTI MICRORREGIÃO DE ÓBIDOS E MESORREGIÃO BAIXO AMAZONAS NO ESTADO DO PARÁ 	  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620190003491 
09105/2019 11:33:31 

Autenticação Digital: CTzBAfA6CsUTxIJ6fJsCyzCfCCyGxJsC 

A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA 

A CAT é qual o atestado está viralado constituirá prova da capacidade 
técnico-proftssional da pessoa turbine somente se o responsaval ataco indicado 
estiver ou venta a ser Integrado ao seu quadro tacaca por melo de declara* 
entregue no momento da hebilkactiti ou da entrega das propostas. 

A CAT é valida em todo teractrio nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modiliceçad dos dados técnicos qual vos e 
quareltailvos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no Me do CREA-SP 
(wasecreasp.orgtr). 

A taisificaçâo deste documento cOnsthui crime invisto no Código Penal Brasileiro, 
Suieltanda o autor fi respectiva ação penal. 

Casaca° Regional de Enganada e Peanomla da Estado de São Paulo 

Avenida Brigadeiro Fana Uma, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0800.171811 www.creasporgár opção Atendimento' link 'Fale Canos' 



ATESTADO 

Atestamos para devidos fins de Capacitação Técnica, que a Empresa GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E 
AEROLEVANTAMENTO LTDA-EPP CNPJ 04.307.683/0001-85, localizada na Avenida Nova 
Cantareira, n'2213, loja 2, Tucuruvi, São Paulo/SP CEP 02331-003, executou à empresa 
TECTERRA GEOTECNOLOGIAS E MEIO AMBIENTE LIDA., CNP' 12.908.243/0001-01, sediada na 
Alameda do Ingá, 89,42 subsolo, conjunto 3, Vale do Sereno - Nova Uma/MG CEP: 34006-042, 

serviço denominado: 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA A 
PARTIR DAS ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA, GEODÉSIA E PERFILAMENTO LIDAR 
AEROTRANSPORTADO 

DADOS DO PRONTO 
Área Total do Projeto: uma área de 334 1cm2  (trezentos e trinta e quatro quilômetros 
quadrados), no município de Juruti microrregião de óbidos e Mesorregião Baixo Amazonas no 
Estado do Pará/PA. 
Prazo de Execução: 01 de outubro de 2018 a 03 de dezembro de 2018. 

Í1.9 
DADOS DO CONTRATO 

re 
Contrato ri 082/2012 

O ▪  o, 	 Data do Contrato: 17/09/2018 -) 
IJJ 	 Valor do Contrato: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reaisl. 

Pt 
o. o 

ART Principal: 28027230181489835- Heber Jefferson Sultanum o 
a ww 

ESCOPO GERAI DOS SERMOS: 

UDAR - Os produtos LIDAR foram gerados para uma área de 334 km2, no município de Juruti ° 
2 	 microrregião de Óbidos e Mesorregião Baixo Amazonas no Estado do Pará, para a empresa, 

lu 	 conforme contrato celebrado em lide setembro de 2018, AVOMD nz 256/18, de 19/11/2018, 

g 	 Autorização no MD f12236/2018/MD, de 19/11/2018 e os respectivos produtos gerados foram: 
et :5 	 Nuvem de Pontos (1e), Modelo Digital de Superfície (MDS), Modelo Digital de Terreno (MDT), 
ui 4 	

Curvas de Nível (04), Imagens de Intensidade (32 Bits) e Mapas Temáticos de Dedividade. 

.75 	 fullwave form e o voo apresentou uma configuração mínima de 8 pts/m2  (oito pontos por ict -g, 
— 	 metro quadrado) e um recobrimento lateral de 50%. p  

cc n 
tu 

i 
 a 

e 

III (.) 
O perfilamento UDAR foi realizado com o equipamento Riegl LMS-Q6801, contendo sistema 
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TEltRRA 

Figura 1- Área do projeto com nuvem de pontos com densidade de 8p/m1  

Elaboração de rede geodésica — Implantação de 20 Marcos Geodésicos, que foram 
categorizados como Marcos Primários, Secundários e de Verificação, sendo assim distribuídos: 

04 marcos primários  onde as coordenadas planimétricas foram obtidas utilizando o 
levantamento GNSS, empregando receptores geodésicos de dupla frequência, e o método 
relativo estático, e as coordenadas altimétricas foram obtidas por transporte de altitude 
ortométrica, utilizando o método de nivelamento geométrico, que totalizaram 60km de 
nivelamento. 

05 marcos secundários  onde as coordenadas planlmétrIcas foram obtidas utilizando o 
levantamento GNSS, empregando receptores geodésicos de dupla frequência, e o método 
relativo estático, e as coordenadas altImétricas foram obtidas por redução de ondulação 
Gecridal utilizando Mapgeo (IBGE) 

10 marcos de verificação  onde as coordenadas pianimétricas foram obtidas utilizando o 
levantamento GNSS, empregando receptores geodésicos de dupla frequência, e o método 
relativo estático, e as coordenadas altiméticas foram obtidas por redução de cmdulação 
Geoidal utilizando Mapgeo (IBGE) 
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TERRA 
ApoloTerrestre- Realização de monitoramento em tempo real através de GPS Geodésico, com 
12 (doze) canais de recepção de sinal de dupla frequência (11/12), sistema NAVSTAR/GPS com 
precisão submétrica e com seções de rastreio realizadas simultaneamente ao voo, estacionado 
em marco primário pertencente à rede geodésica, e intervalo de gravação mínimo de 1 (um) 
segundo. Este apoio em solo considerou distâncias máximas de cobertura com ralo de 20 km 
no máximo; 

Nuvem de Pontos LIDAR (NP): Geração de arquivos de Nuvem de Pontos, com representação 
tridimensional de todos elementos da super-lide da área de interesse, devidamente 
dassificado, editado e recortados em 77/es, entregues no formato *.las, contendo uma 
densidade mínima de 8 pts/m2 (oito pontos por metro quadrado). Este produto foi gerado para 
a área de 334 km2  e na escala 1:500 com padrão de exatidão cartográfica (PEC) 'A"; 

Modelo Digital de Superfície (MM): Arquivo gerado a partir da Nuvem de Pontos interpolada, 
por meio de uma Rede de Triângulos Irregulares (TIN — Triangular Irregular Network) que, ao 
final representam a superfície e seus elementos, na forma tridimensional, possibilitando 
realizar medições planiattimétricas precisas e acuradas e também identificar os elementos 
presentes na áreas, por meio de Interpretação visual. Este produto foi gerado para a área de 
334 km2, e entregue no formato GRIDASCII (*.asc) com resolução espacial de 0,50 x 0,50 m e 
na escala 1:500 com padrão de exatidão cartográfica (PEC) "A'; 

Modelo Digital de Terreno (MDT): Arquivo gerado a partir da Nuvem de Pontos Classificada, 
onde, por meio de configurações e aplicação de filtros específicos, eliminaram-se os pontos 
que representam os objetos da superfície. Este produto foi entregue totalmente interpolado, 
por meio de uma Rede de Triângulos Irregulares ('rm — Triangular irregular Network) que, ao 
final representam apenas a superfície da área de interesse ao nível do solo. O modelo 
tridimensional gerado, possibilita realizar medições planialtimétricas precisas e acuradas e 
também identificar, principalmente, caminhos e estradas que se encontravam recobertos pela 
vegetação. Este produto foi gerado para a área de 334 lerni, e entregue no formato GRIDASOI 
(*.ase) com resolução espacial de 0,50 x 0,50 m e na escala 1:500 com padrão de exatidão 
cartográfica (PEC) "A"; 

Curvas de Nível (04): As Curvas de Nível (CN) foram extraídas automaticamente do Modelo 
Digital de Terreno (MDT) editado e interpolado e, as mesmas foram entregues no formato 
SHAPEFILE (*.stip) e *.dwg. As Curvas de Nível (CN) nos formatos supracitados, contém as 
Informações altimétricas na forma de um Banco de Dados e apresentam equidistância de 
0,50m. Este produto foi gerado para a área de 334 kin2  e na escala 1:500 com padrão de 
exatidão cartográfica (PEC) A; 

=TEM OEDWOOLORMI E 1•31) mimem MA 
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TECTRRA 
Imagens de Intensidade: As Imagens de intensidade, geradas a partir de informações 
espectrais contidas na Nuvem de Pontos, foram entregues em 32 Bits, com resolução espacial 
de 0,50 m X 0,50 m, recortadas em Tiles no formato GECMFF CIN. Este produto foi gerado 
para a área de 334 km2  e na escala 1500 com padrão de exatidão cartográfica (PEC) "As; 

Mapas Temáticos de DedhAdade: Os Mapas Temáticos de Dedividade, foram gerados a partir 
do Modelo Digital de Terreno, onde, por meio de Classes de Dedividade (%) definidas pela 
TECTERRA, possibilitou a geração de Mapas Temáticos de Dedividade. Estes mapas foram 
entregues ao cliente no formato GeoPDF (PDF georreferendado) e GEOTIFF (Ia Este 
produto foi gerado para a área de 334 km2  e na escala 1:500 com padrão de exatidão 
cartográfica (PEC) 'A"; 

Os arquivos foram gerados segundo os padrões normativos da PEC e ABNT para composição 
cartográfica compatíveis com a escala 1:500 e arquivos para geoprocessamento. 

Informamos ainda que os trabalhos foram realizados de forma adequada e satisfatória dentro 
de todos os padrões, especificações técnicas e prazos estabelecidos contratualmente. 

EQUIPE PRINCIPAL DO PROJETO: 

Responsáveis Técnicos da Geojá: 
Heber Jefferson Sultanum -Engenheiro Cartógrafo; CREA: 5060742830; RN 260287683-6 
Rogério Gonçalves Guimarães - Engenheiro Cartógrafo; CREA: 5060742805; RN 260394692-7 

Coordenadores: 
Heber Jefferson Sultanum - Engenheiro Cai 	durá o; CREA: 5060742830; RN 260287683-6 
Rogério Gonçalves Guimarães - Engenheiro Cartógrafo; CREA: 	42805; 14260394692-7 
Gradeie da Costa Urna - Geógrafa; CREA: 5063796249; RN 26 061272-9 

 

Come. ilraananar 

  

Nova Uma, 10 de dezembro de 2018. 
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Lucas Araújo Camargos 
Geógrafo 
CREA/MG: 189158 
Tecterra Geotecnologlas e Meto Ambiente Ltda. 
CNP) 12.908.243/0001-01 
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PREFEITURA DE 
SÃO PAUW 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Certidão Número: 

CPF/CNPJ Raiz: 
Contribuinte: 

Liberação: 
Validade: 

0429365 - 2019 

04.307.683/ 
GEOJA MAPAS$4,4?),IgIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA - E 

11/07/2019(' 
07/01/2020 

Tributos Abrangidos: Impado Sobe Serrim • ISS „ rtj, ‘ :,:j.tt;Ít•? 

Taco de FiseeRceolo de Lodsrizeçãcilnstelpedo e 

Taxe de Fiscalize* CM Anúncio - TF 

Tscos de FiSelfrunfb de Estabefeeinsento---Trei r  
Taxe de Resíduos ~as de Bade Saúde - 
Impado Sobre Treurnisedlo de Der 	r" • 

• 30. 
sp,a. 
e 

Ressalvado o direito de a Fazenda M 
que vierem a ser apuradas ouque 
documento, relativas a bibutos adm 
Municipal, junto à Procuradori 
aos créditos tributários in 
REGULAR. Certifico que 
2537230; PAT n° 314 

t=t1 

atertir de Jen/2011) 
:54 

iNt X, 
1:14 

"‘,' 
eis , 

a 	 . ualsgterdfilidas de responsabilidade do sujeito passivo 
emliiúakiirekte46/iriClusiire em relação ao período contido neste 
pela Sati1WMfirriata_1:-Zia Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 

unicipio é certifiíSãoilee a Situação Fiscal do Contribuinte supra, refewrite  
na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 

possui débitos com exigibilidade suspensa pelos parcelamentos PPI ne 
em FISC acordos n° 4716237 e 4734162. 

Unidades Tributárias: 

CCM 3.051.027-2- Inicio Mv :20108/2001 (AV 

4# 0  ' 

ir2::‘ VIIP.2. • tr. REIRA, 

‘1,r 
1.  151 - 

: 	ral 

• : 1122, IP, 
• 

A aceitação desta 
http://www.prefeitura. 
Qualquer rasura in valida 	: 

condicionada à verifictrOu de sua autenticidade na Internet no endereço 
cidade/secretariasflazendat 
documento. 

Certidão expedida 	base na Pc~te Conitmta SF/PMM sic 4. de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SFP3UREM st° 3, de ti de abril de 2015. 
Decreto 50.691, de 29 de jiflio de 2009, Decreto 51.714. de 19 de agastado 2010. 

Cer5d3o emitida ás 10:3731 betas do dia 1110712019 (boa e data de Medis* 

código de Autenticidades 5C969423 

A autenticidade desta ~Mio deverá ~ confirmada na pagine da Secretaria Municipal da Facunda httix/Nresw.peetetbrramsgov 



A CAT perderá a validade no caga de modificação dos dados lõatcos qual' 
quantitativos nela comidos, bem como de afiem* da situação do registro da 

A autenticidade e a validade OftSt8 certidão deve ser confirmada no Ce do CREA-SP 
(vwcreaspoog.lx). 

A falsificação deste documento constitui olmo previsto no Catraio Penal amadas 
sujeita-ido o mito' á respectiva ação penal. 

e 
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12620190002155 
CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Atividade concluída 

1  CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta do ‘4",s ••70cle.- 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauto - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional HEBER JEFFERSON SULTANUM referente Ô(s) Anotação(óes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
disaiminada(s): 

Profissional: HEBER JEFFERSON SULTANUM 	  
Registro: 5060742830-SP 	 RNP: 2602876836 	  
Título Profissional: Engenheiro Cartógrafo 	  

Número ART: 28027230190182921 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO 	Registrada em: 14/02/2019Baixada em: 26/02/2019 
Forma de Registro: INICIAL 	  
Participação Técnica: EQUIPE 	  
Empresa Contratada: GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP 	  

Contratante: GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA 	  
ESTRADA VELHA RIO-SÃO PAULO 	 No.: 500 
Complemento: sala 1304 	 Bairro: EUGENIO DE MELLO 	  
Cidade: São José dos Campos 	 UF: SP CEP: 12247001 . PAIS: BRASIL 	  
Contrato: 010.2018 - Ilhabela 	 Celebrado em: 16/10/2018 	  
Vinculado à ART' 	  
Valor do Contrato: R$ 134.000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA NOVA CANTAREIRA 	 No.: 2213...  
Complemento: loja 2 	  Bairro: TUCURUVI 	  
Cidade: São Paulo 	 UF: SP CEP: 02331003 . PAIS: BRASIL 	  
Data de inicio: 16/11/2018 Conclusão Efetiva: 20/02/2019 	Coordenadas Geográficas: 	  
Finalidade: CADASTRAL 	  
Proprietário: 	 CPF/CNPJ: 	  

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Coleta de Dados, Levantamento Aerofotogramétrico. 80,00000 quilômetro quadrado. 2) 
Coordenação, Coleta de Dados, Fotointerpretação. 80,00000 quilômetro quadrado. 3) Execução, Desempenho de Função Técnica, 
Levantamento Aerofotcgramétrico. 80,00000 quilômetro quadrado. 	4) Execução, Desempenho de Função Técnica, 
Fototriangulação. 80,00000 quilômetro quadrado 	  

°bservaçõesCONTFtATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CARTOGRÁFICA 	  

1

- 
 Informações Complementares 	  
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão 	  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia Cartográfica 	  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No2620190002155 
26/03/201911:51:30 

Autenticação Digital: kGJfBakU3Ualce.J3BJTBxaUFGU36COB63 

Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo ã;21 

A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituiré prova da capacidade 
Cot co-profissiond da pessoa juadica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnica por meio de deitara:bei 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A CAT é válida em todo tentório nacional. 

O:Instem Regional do Engerharla e Agronorréa do Estado de fito Paio 
Avenida Bagadeiro Farta Lima. 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0800.171811 - ciam oreasp.org  Ax anseio 'Men:amem' link rale Conosco' 
111 C l!Fe4L-.5P 
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Parque Tecnológico 
Estrada Doutor Aliino Bondensan, 500 - Sala 1304 - Centro Empresarial II 

Distrito Eugênio de Mello - SãoJosé dos Campos - SI' - Brasil - CEP 12247-016 
Fone + .55 12 3949-1991 1 www,geonx.conthr 
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ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que.a empresa Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento LTDA, CNN 04.307.683/0001-85 
situada na Av. Nova Cantareira, 2213- Lj 02, no bairro do Tucuruvi em São Paulo - SP, CEP 02331-003, executou de forma 
plenamente satisfatória os serviços de especializados de Engenharia Cartográfica para a empresa GEO PIXEL 
GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ sob o ns 09.290.603/0001-40, estabelecida Estrada Dr 
AltIno Bondensan, ns 500- Sala 1304, Bairro Eugênio de Mello, São José dos Campos - São Paulo, CEP 12247-001. 

Responsáveis Técnicos da Geojá 

Heber Jefferson Sultanum, Engenheiro Cartógrafo, CREA-SP: 5040742830, RN: 260394692-7. 

Rogério Gonçalves Guimarães, Engenheiro Cartografo, CREA-SP: 5040742805, RN: 260287683-6. 

Equipe Técnica envolvida 

Heber Jefferson Sultanum, Engenheiro Cartógrafo, CREA-SP: 5040742830, RN: 260394692-7. 

Rogério Gonçalves Guimarães, Engenheiro Cartografo, CREA-SP: 5040742805, RN: 260287683-6. 

Graciele da Costa Luna, Geógrafa, CREA-SP: 5063796249, RN: 2610612729. 

Local de Realização dos Serviços 

Sede: Av. Nova Camareira, 2213 -11 02 -São Paulo -SP 

Local Sobrevoado : Município de Ilha Bela- SP 

Contrato: 010.2018 - IlhaBela 

Data do Contrato: 16/10/2018 

Inicio do Projeto:16/11/2018 

Fim do Projeto: 20/02/2019 

Valor da Obra: R$ 134.000,00 

ART n.*: 28027230190182921 

OBJETO: "CONTRATA(*) DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CARTOGRÁFICA" 

Objetivo 

Obtenção de produtos cartográficos precisos e com alta riqueza de informação da área do levantamento, para 

mapeamento de área no município de Ilha Bela - SP de 80 km' 

Área do Projeto 

Município de Ilha Bela -SP de 80 km2  



Área de Interesse: mancha urbanizada no município de Ilhabela-SP, compreendida em aproximadamente 80krn' 

(Prenchida toda a área indicada pelo arquivo ilhabela_urbano.shp); 

Sistema de referência: DatUm SIRGAS 2090, projeção cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) fuso 

23 sul; 

Padrão de exatidão cartográfica (PEC): classe A, com devida validação documentada e apresentada Junto ao 

produto na entrega por melo de relatório contendo as análises de aturada e tendência (testes estatísticos e análise 

de RMSE); 

Bandas espectrais: RGB; 

Percentual de nuvem/sombra de nuvem: 0%; 

Qualidade das cenas: Isentas de ruídos, manchas, riscos e deformações; 

Resolução espacial (GSD -Ground Semeie Distante): 10 centímetros; 

LIDAR: 8 ptos / 
o. 

Formato de entrega dos arquivos de imagem: GeoTIFF; 

te 	 • Equalização entre imagens do mosaico: as diferenças radiométricas entre as ortofotos praticamente não são ser 
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4.1- Os produtos foram entregues referenciados ao Sistema Geodésico de Referência (SGR) SIRGAS 2000 na projeção 

UTM, sendo eles: 

01 (uma) cópia dos arquivas digitais em Disco Rígido (HD) das fotos RGB; 

01 (uma) cópia das ortofotos; 

01 (uma) cópia dos Mosaic
i  
os; 
i 

Relatório técnico de Conclusão dos Trabalhos; 

Monografias pontos de apoio (control-points); 

O 	Monografias dos pontos de verificação (check-points) 

g) 	Arquivo shapefile contendo os pontos devidamente identificados e classificados entre controle e verific 4  
i 	

( \çe 

(campos identificacao e tipo); 

4.2- Padrão de Exatidão Cartográfica: 
I 

Os produtos cartográficos fornecidos estão em conformidade com o que estabelece o Capítulo II do Decreto 
I 

-Lei ne 89.817, de 20 de junho de 1984- o qual trata das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. 	/ 

1 	 Parque Tecnológico 
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3. SERVIÇOS 

na 3/4 

Levantamento Aéreo, Ortomosaico, imagens ortorretificadas e fotografias originais do levantamento, com as seguintes 
' características: 



sk,p4t 

geopixele 
SOLLIÇOESENGEOIECNOLOGtAn 

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, com a acuidade e qualidade técnica neces a, 

conforme padrões e prazos acordados, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

São José dos Campos, 25 de fevereiro de 2019. 

Contratante: 

o atuan 

t". ktuvior uch^~1  tt  A 4  

Fernando Leonard i 

Engenheiro Cartógrafo 

CREA-SP: 5063087877 

Diretor Executivo 

• 

CARTÓRIO PEREIRA LIMA • DIST. EUGENIO DE MELO José 
Av. José Francisco Marcados 387 • SM José d 	• Jd. S Vicente 	 OF 
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