
I DCS/PMIJ I

fttt:n" IldÁ
r#ful'\§#'.--.-'=

ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIo DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

TERMo oe nerenÊrucn

APROVO O TERMO DE REFERET{CIÂ TOS
TERI,IOS DÂ LEI 9: E DEI{AIS

LEGI!;

em:. J

Jorge
Secretário e

Desenvo Urbano

SERVIçOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇAO DE VIAS

1. OBJETIVO:

Este Termo de Referência visa contratação de empresa especializada paÍa
LEVANTAMENTO DE SERVIçOS TOPOGRÁFICOS em '16,5 Km de vias urbanas

na sede do Município de Laranjal do Jari no estado do Amapá, tal levantamento tem

intuito de embasar tecnicamente a elaboração de projeto de pavimenta@o de vias

no município.

2- RELAçÃO DOS SERVIÇOS:

2.1. Para estudos de pavimentação:

. Levantamento planimétrico cadastral.

. Levantamento planialtimétrico cadastral.

. Locaçáo de eixo de referência para projeto de via pública

. Nivelamento de seções transversais.

3.1, APARELHAGEM

Deverâo ser utilizados no mínimo, os seguintes equipamentos:

Teodolito. Estação total com precisão angular 5" e linhas de 5mm/km, com
todos os acessórios necessários para o desenvolvimento do levantamento
topográfico.

3- PARAMETROS TECNICOS

GPS Topográfico para transferência de coordenadas UTMs e RN oficial com
precisão de cobertura que garanta a precisão do equipamento indicado no
item a. Poderá ser utilizada também a aparelhagem que consta na NBR
I 3. I 33/1994.

I

,á\
,útÍ

.ti



DCS/PMtJ

fls: ott
(

A
$lt{t

ESTADo Do AMAPÁ
MUNICíPIo DE LARANJAL Do JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

3,2. SOFTWARE

Sugere-se a utilização do software TOPOGRAF, CIVIL 3D ou compatível,
para o desenvolvimento dos trabalhos de cálculos e desenhos.

Deverão ser adotados os ajustamentos de acordo com o item 6.5.2 da NBR
13133/1994.

3.4. LIMITES DO LEVANTAMENTO DE AREAS VERDES OU DE RISCO

O limite mínimo para levantamênto de uma área deverá abranger todos os
detalhes que permitam uma perfeita delimitação das divisas do espaço, objeto
do estudo, e elementos que possam interferir no objeto do contrato, como por
exemplo:
a) Arruamentos Lindeiros
Deverão ser levantados todos os detalhes, inclusive alinhamento predial,
guias, sarjetas, calçadas etc., no entrono da área levantada.

3.5. LEVANTAMENTO DE DETALHES

3.5.1. A partir dos vértices das poligonais implantadas na área deverão ser
levantados por irradiação, todos os detalhes que possam interferir nos
futuros estudos de implantação de melhoramentos em áreas de risco,
áreas verdes, parquês, praças ê passeios públicos.

3.5.2. No caso de levantamentos realizados em
existente a ser inenrporada aos futuros estudos.

áreas com vegetação

3.5.3. Deverá ser apresentada a loca$o e identiícação botânica dos
indivíduos arbóreos isolados existentes na área, que possuam DAP -
Diâmetro à altura do peito - igual ou superior a 5 cm. Nestes levantamentos,
deverão estar indicados as projeçôes das copas com os respectivos
diâmetros em escala. No caso de existência de mata, maciço florestal ou
conjunto de árvores, deverá ser delimitado o perÍmetro ocupado em escala,
assinalado com textura diferenciada.

4- FORMA DE ENTREGA DOS SERVTÇOS:

Os levantamentos topográÍicos deverão vir acompanhados das respectivas
plantas planimétricas ou planialtimétricas, conforme especiÍicado pelo orçamento
do contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, nas escalas definidas
pela Íiscalização, incluindo perfis longitudinais ou transversais, contendo o
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cotas, e copra da caderneta de campo. uada levantamento, nlvelamento ou
relatório executado deverá ser entregue em 3 (três) jogos de cópias em mídia
gráfica (papel) e uma cópia em meio digital (CD ou DVD) contendo o ofício de
encaminhamento dos trabalhos que deverá indicar todos os documentos que
compõe o serviço realizado.

5- VALORES
Serão utilizadas como base de preço cota@es realizadas com êmpresas locais, as
cotaçôes fazem parte integrante como anexo deste termo de referência, sendo
adotada a menor oferta de valor para execução dos serviços, tomando assim como
a opçáo mais vantajosa para administração publica municipal.

6- FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será feito de maneira integral, após a êntrega e aprovação do
serviços, que devêrá ser apreciado pelo técnico fiscal do contato.

Laranjal do Jari-AP; 20 de janeiro 2023

LtlratRodlli&;rrlt-
,rm^tãáffi*Rodrigues N

Responsável Técnico RcrP. lttalo
Eng. Civil

Crea: 03130004706
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