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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TOPOGRÁFICOS E DE GEORREFERENCIAMENTO TAIS COMO: 
LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS DE ÁREAS 
RURAIS, ELABORAÇÃO DE PLANTAS E CADASTRAMENTO AMBIENTAL 
RURAL – CAR, tendo como base o processo administrativo n°. 259/2018. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 
 
Item Especificações dos Serviços Quant Und 

1 

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE 
GEORREFERENCIAMENTO TAIS COMO: 
LEVANTAMENTO DE COORDENADAS 
GEORREFERENCIADAS DE ÁREAS RURAIS, 
ELABORAÇÃO DE PLANTAS E CADASTRAMENTO 
AMBIENTAL RURAL – CAR, incluindo treinamento e 
capacitação de servidores administrativos. 

Cadrastro 200 

 
3 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1- A apresentação das peças técnicas deverá ser apresentada conforme definido abaixo:  
 
a) Relatório técnico Mensal com apresentação aos componentes da comissão de 
acompanhamento dos serviços; 
b) Relatório técnico geral ao final do serviço; 
c) Planta geral e mapas em escalas apropriadas; 
d) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) informando todos os cadastros realizados; 
e) Arquivos digitais em formato e relatórios resultantes de processamentos para todo o item 
contratado, conforme especificado; 
f) Relatórios de campo da demarcação e sinalização. 
g) Todos os levantamentos em Campo deverão ser entregue em arquivo digital no formato 
DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, assinado pelo responsável técnico; 
h) Plantas e mapas deverão ser plotadas em escala adequada, ser apresentados em formato 
(AutoCAD) e impressos em duas cópias em papel branco formato adequado com cercadura e 
carimbo da empresa e do técnico responsável. 
 
3.2- Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com este Termo de 
Referência, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas 
pelo Contratante. 
3.3- A Contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART) referente ao final do serviço. 
3.4- A Contratada deverá entregar, ao Contratante, duas via das Anotações de 
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Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada uma das etapas. 
3.5- A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
recebimento definitivo dos serviços. 
3.6- Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante antes da 
execução dos serviços correspondentes. 
3.7- Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Serviço devem ser 
submetidos à avaliação do Contratante. 
3.8- Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos 
ou alterados e submetidos à nova avaliação.  

 
4 - DO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 
 
4.1 -  A empresa deverá disponibilizar equipe técnica especializada e certificada para auxiliar 
a Administração na definição das variáveis que serão utilizadas na parametrização do sistema 
durante a implantação dos serviços, de acordo com a legislação Federal, Estadual e Municipal 
pertinente, realizando as seguintes atividades: 
 
a) A empresa contratada deverá Treinar e Capacitar servidores para que possam 
desenvolver habilidades de levantamento em campo com uso de GPS e posteriormente a 
inserção destes dados no SICAR Nacional; 
 
b) A Prefeitura designará servidores municipais para apoio e suporte aos técnicos da 
empresa em que deverá ser demostrada para implantação dos sistemas, bem como gerir o 
sistema após sua implantação. 
 
4.2 -  Oferecer suporte técnico pela Web e por telefone aos funcionários indicados pela 
Prefeitura e as empresas prestadoras de serviços, durante todo o período contratual; 
 
4.3 - Capacitação dos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no processo de 
elaboração dos CARs. 
 
4.4 - A empresa contratada deverá oferecer treinamento e capacitação durante a vigência do 
contrato para os servidores que forem indicados pela Contratante, e qualifica-los para realizar 
palestras de forma continuada para os pequenos produtores rurais com o objetivo de 
esclarecer dúvidas e garantir adequada e plena utilização do serviço oferecido. 
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