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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

1.1.1. Constitui objeto do presente termo de referência a elaboração de Laudos para 

avaliação de 13 imóveis recebidos em dação de pagamento pela Prefeitura de 

Itu ao ITUPREV. 

1.1.2. A presente contratação deve observar a Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 

2021, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública. 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

• Laudo deve estar fundamentado pelo que estabelece a NBR 14653-2, da ABNT 

(avaliação de imóveis urbanos); 

• Conter pesquisa de mercado de valores de metro quadrado dos terrenos e das 

regiões; 

• Demonstrar o cálculo dos valores homogeneizados, utilizando os fatores das normas 

acima ciadas; 

• Indicação de melhoramentos públicos e serviços comunitários; 

• Conter o cálculo do valor dos 13 imóveis, individualmente e do valor total; 

• Demonstração completa dos 13 imóveis com reportagem fotográfica; 

 

2. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação obedecerá ao prazo de vigência de 12 (doze) meses. 

 

3. PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO 

O prazo para a execução dos serviços é de no máximo 30 (trinta) dias, contados da data 

da aprovação do orçamento. 

4. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em uma única parcela, no prazo de até 7 (sete) dias úteis após 

entrega da Nota Fiscal de Serviços pela Contratada, através de transferência eletrônica ou 

boleto bancário. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Os preços devem ser firmes e verdadeiros, não sendo aceita mais de uma opção de preço 

para o mesmo serviço. 

O prazo de validade da proposta deve ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias consecutivos 

da data da sessão de abertura desta licitação. 

 

 

 

 

 

http://www.ituprev.sp.gov.br/


Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu – SP 
Site: www.ituprev.sp.gov.br   -  Telefone: (11) 2715-9300     

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar o serviço que lhe foi contratado dentro dos padrões estabelecidos pelo INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV assim 
como de acordo com as condições constantes da proposta apresentada.

Efetuar a prestação dos serviços nos prazos estipulados neste Termo de Referência. 
Caso o Contratado não cumpra as obrigações expressas acima, estará sujeito às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/21, verificadas mediante 

processo administrativo, no qual serão observados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Cumprir os compromissos financeiros assumidos com o CONTRATADO, em conformidade

com o ajuste estabelecido entre as partes, no prazo estabelecido, mediante as notas

fiscais/faturas, devidamente atestadas.

Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que

se fizerem necessários à execução contratual.

Notificar, formal e tempestivamente, o CONTRATADO sobre quaisquer irregularidades

observadas na execução contratual.

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio de um servidor, especialmente 

designado, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao Contrato. 
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