
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – PROCESSO Nº 43/2013 – Objeto: 

Desenvolvimento e implantação de sistema de informações geográficas – SIG 

Mapeamento do Município (voo-aerofotogramétrico) 

COMUNICADO Nº 01/2013 

   Comunicamos aos interessados na T.P. retro mencionada que o edital 

e a minuta de contrato sofreram as seguintes alterações: 

No edital, onde se lê: 

5 -   DOS PRODUTOS E SERVICOS A SEREM  ENTREGUES: COBERTURA AÉREA: 

Uma coleção de  Ortofotos digitais  RGB em  formato  GEOTIFF gravadas 

em DVD das áreas urbanas (60 krn") com GSD de 12 cm e compatível com 

escala de mapeamento de 1:1000; 

Um arquivo vetorial digital em formato (*.DWG) gravado em DVD contendo  
as  curvas  de  nível  extraídas  do  Modelo  Digital  de Terreno (MDT) com 
eqüidistância de 1 metro e curvas mestras com eqüidistância  de  5 
metros, relacionadas a  área  urbana e extraídas do Modelo Digital de 
Superfície (MDS) relacionadas as áreas rurais, com GSD de 12 cm e 
compatível com a escala de mapeamento de 1:1000; 

Leia-se  

5 -   DOS PRODUTOS E SERVICOS A SEREM  ENTREGUES: COBERTURA AÉREA: 

Uma coleção de  Ortofotos digitais  RGB em  formato  GEOTIFF gravadas 

em DVD das áreas do município (95 Km²) com GSD de 12 cm e compatível 

com escala de mapeamento de 1:1000; 

Um arquivo vetorial digital em formato (*.DWG) gravado em DVD contendo  
as  curvas  de  nível  extraídas  do  Modelo  Digital  de Terreno (MDT) com 
eqüidistância de 1 metro e curvas mestras com eqüidistância  de  5 
metros, relacionadas a  área  do município e extraídas do Modelo Digital 
de Superfície (MDS) relacionadas as áreas rurais, com GSD de 12 cm e 
compatível com a escala de mapeamento de 1:1000; 

No edital, onde se lê: 

14.3  O pagamento será efetuado pelo Município de Alumínio somente após a apresentação da 
fatura desde que a mesma esteja preenchida corretamente. 

 
Leia-se: 
 
14.3    O pagamento será efetuado pelo Município de Alumínio, após a apresentação da fatura, 

de acordo com os serviços efetivamente realizados, desde que devidamente atestados 
e aprovados pelo Departamento Municipal de Planejamento e Obras e liberação pelo 
Departamento Municipal de Finanças. 

 
14.3.1  A Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal o comprovante de 

recolhimento dos encargos sociais e fundiários, sob pena de retenção dos 

pagamentos. 



Na Minuta do Contrato, onde se lê: 

10.3  O pagamento será efetuado pelo Município de Alumínio somente após a apresentação da 
fatura desde que a mesma esteja preenchida corretamente.e de serviços executados. 

 
Leia-se: 
 
10.3    O pagamento será efetuado pelo Município de Alumínio, após a apresentação da fatura, 

de acordo com os serviços efetivamente realizados, desde que devidamente atestados 
e aprovados pelo Departamento Municipal de Planejamento e Obras e liberação pelo 
Departamento Municipal de Finanças. 

 
10.3.1  A Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal o comprovante de 

recolhimento dos encargos sociais e fundiários, sob pena de retenção dos 

pagamentos. 

Na planilha de custos, onde-se-lê: 

Item Descrição Valor 

01 

COBERTURA AÉREA: 150.000,00 

Uma coleção de Ortofofos digitais RGB em formato GEOTIFF gravadas 
em DVD da área do município (95 Km²) 

com GSD de 12 cm e compatível com escala de mapeamento de 
1:1000. Um arquivo vetorial digital em formato 

(*.DWG)  gravado  em  DVD  contendo  as  curvas  de nível  extraídas  
do Modelo Digital de terreno (MDT) com 

equidistância  de  1  metro e curvas  mestras com  equidistância  de  5  
metros,   relacionadas à área  urbana e  

extraídas do Modelo Digital de Superfície (MDS) relacionadas as 
áreas rurais, com GSD de 12 cm e compatível 

com a escala de mapeamento de 1:1000; 

 

Item Descrição Valor 

01 

COBERTURA AÉREA: 150.000,00 

Uma coleção de Ortofofos digitais RGB em formato GEOTIFF gravadas 
em DVD da área do município (95 Km²) 

com GSD de 12 cm e compatível com escala de mapeamento de 
1:1000. Um arquivo vetorial digital em formato 

(*.DWG)  gravado  em  DVD  contendo  as  curvas  de nível  extraídas  
do Modelo Digital de terreno (MDT) com 

equidistância  de  1  metro e curvas  mestras com  equidistância  de  5  
metros,   relacionadas à área do município  e  

extraídas do Modelo Digital de Superfície (MDS) relacionadas as 
áreas rurais, com GSD de 12 cm e compatível 

com a escala de mapeamento de 1:1000; 

 

    Alumínio, 17 de outubro de 2013. 

 

           VALDIR CARLOS TISEO 
   DIRETOR DO DEPTO. MUNICIPAL DE GOVERNO 


