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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 
 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO, TOPOGRÁFICO E 
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS QUE 
COMPÕE O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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1. OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada para realizar o levantamento planialtimétrico 

e georreferenciamento de imóvel rural de modo a definir sua forma, dimensão e localização. 

Através de levantamento topográfico. 

O levantamento deverá atender o que preconiza a Lei 10.267/01 que exigi o 

georreferenciamento seja executado de acordo com a Norma Técnica para 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais (NTGIR), que impõe a obrigatoriedade de descrever 

seus limites, características e confrontações através de memorial descritivo executado por 

profissional habilitado com devida emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) por parte do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e credenciado 

ao INCRA.  

O documento deverá conter as coordenadas dos vértices definidores dos limites do 

imóvel rural, georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, com precisão posicional de 

50cm, sendo atingida na determinação de cada um deles no artigo 176 inciso 4º, da lei 

6.015/75, com redação dada pela lei 10.267/01 bem como seguir a NTGIR. 

O georreferenciamento deverá conter todas as feições que podem ser vetorizadas 

como ATP, AIR, AVN, AUAS, APP, rios, lagos, baias, IR, nascentes, APPD, áreas 

consolidadas, ou seja, toda caracterização da área.  

Deverão ser apresentados os seguintes Projetos: 

➢ Projeto Planialtimétrico somente das construções civis 

➢ Projeto de localização 

➢ Projeto de implantação 

➢ Projeto de Situação com coordenadas geográficas 

➢ Memorial Descritivo  

➢ Memorial de Cálculo 

➢ Revisão de memorial e descritivo das matrículas das áreas para possíveis ajustes 

junto ao cartório e prefeitura municipal de Poconé/MT. 

O documento deverá ser entregue em forma digital DWG e KML/KMZ com 

processamento da base e memorial de cálculo e descritivo em PDF além da entrega de 02 

(duas) vias impressas e assinadas pelo técnico responsável do mapa e memoriais. 
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DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 

No projeto de implantação/localização/situação faz necessário ter o levantamento 

de todas as obras/empreendimentos, caixas de passagens, urbanização, arvores das áreas 

de vivência, estacionamento, postes, etc., todos com cotas e coordenadas geográficas.  

A locação dos pontos deverá ser executada por coordenadas com equipamento de 

precisão média, segundo a ABNT-NBR 13133/94. A calibração dos medidores eletrônicos 

de distância deve ser realizada segundo o que estabelece a Norma ABNT-NBR 13133/94. 

Para a determinação de coordenadas e nivelamentos, também poderá ser utilizado o 

rastreamento por Sistema de Posicionamento Global – GPS (Global Positioning System). 

 

DO PROJETO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 

Após a execução do levantamento, a contratada deverá apresentar: 

➢ Planilhas com as coordenadas dos vértices do terreno, bem como as cotas dos 

pontos levantados; 

➢ Planta baixa em duas vias impressas em papel sulfite, em formato A0 ou A1, com o 

levantamento planialtimétrico do terreno, em escala mínima 1:100, e duas unidades de DVD 

com arquivo eletrônico, compatível com software Autocad 2014 (extensão dwg), devendo 

constar, no mínimo, os seguintes itens: 

➢ Indicação da linha Norte - Sul; 

➢ Indicação dos ângulos entre os segmentos do perímetro que define a área ou seus 

rumos; 

➢ Demarcação do perímetro de edificações eventualmente existentes na área – semi 

cadastral; 

➢ Cadastro das vias públicas; 

➢ Apresentação de curvas de nível, de 10 (Dez) em 10 (Dez) metros, devidamente 

cotadas, e de planos cotados, somente para as edificações e áreas e vivência; 

➢ Localização de postes, interferências e da delineação da mata existente no terreno 

bem como sua caracterização para dar entrada junto ao órgão licenciador competente; 

➢ Demarcação de córregos, quaisquer outros cursos de água ou tubulações de água 

existentes no imóvel ou em sua divisa; 

➢ Demarcação de faixas e galerias existentes na área ou em suas divisas; 
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➢ Indicação de cotas de nível na guia, nas extremidades da testada das áreas, 

localização de postes, árvores, bocas de lobo, fiação e mobiliários urbanos existentes em 

frente ao imóvel; 

➢ Indicação dos coletores públicos e/ou particular de esgoto, rede pública e/ou 

particular de águas pluviais, rede de abastecimento de água e rede de distribuição de 

energia elétrica. Tais indicações deverão conter cotas com as medidas de distâncias em 

relação as áreas, bem como cotas de nível características de cada uma das instalações 

públicas citadas.;  

➢ Indicação do tipo de pavimentação do(s) logradouro(s) e do(s) passeio(s) do número 

do imóvel (se existir); 

 

DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO 

➢ Quantificar e qualificar as matrículas das propriedades frente ao órgão responsável - 

INCRA; 

➢ Elaborar memorial descritivo com os dados dos limites, vértices e confrontantes; 

➢ Alocar o perímetro do imóvel rural no Sistema Geodésico Brasileiro com precisão 

posicional fixada pelo INCRA; 

➢ Coletar as informações cadastrais e elaborar as Cartas de Confrontantes e/ou 

Declarações de Confinantes dos imóveis limítrofes; 

➢ Confecção de planta da propriedade; 

➢ Anotação de responsabilidade técnica – ART/CREA-MT; 

➢ Certificação do Imóvel no INCRA através do sistema de georreferenciamento – 

SIGEF; 

➢ Requerer junto ao INTERMAT Carta de Anuência, com o objetivo de verificar a 

localização do imóvel em relação a áreas devolutas; 

➢ Acompanhamento dos projetos junto ao órgão fundiário até sua plena aprovação; 

➢ Realizar o registro da certificação da área em questão junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca onde está situado o imóvel, conforme anexos. 
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APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas 

técnicas pertinentes, além das normas de desenho técnico. 

Os desenhos e documentos conterão na parte inferior à direita carimbo 

determinado pelo Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em 

obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE. 

Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital 

(software Auto CAD em versão até 2015 e REVIT 2020).  

A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser realizada 

acompanhada de dois jogos de cópia em papel assinados pelo profissional responsável. 

Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas 

reuniões entre o CONTRATANTE e CONTRATADA, com periodicidade a ser definida na 

primeira reunião. As reuniões deverão ocorrer na unidade operacional determinada pelo 

Sesc Pantanal. 

Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

 

Serão contratados serviços de georreferenciamento para as unidades: 

1.1. Recanto do Pescador;  

1.2. Parque Sesc Baía das Pedras (PSBP); 

1.3. Hotel Sesc Porto Cercado (HSPC) 

NOTA: Custos com alimentação, transporte e hospedagem se necessários ficam a 

cargo da empresa contratada. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS  

Os interessados devem realizar visita técnica para qualquer dúvida e/ou 

esclarecimentos. 

Mediante a contratação, a empresa deverá estar na unidade em dia e horário 

agendados previamente com a equipe da Coordenadoria de Gestão Ambiental via e-mail: 

isana.gajo@sescpantanal.com.br e anny.silva@sescpantanal.com.br ou ainda pelo telefone 

(65) 3345-5123 e (65) 3688-2075; 

mailto:isana.gajo@sescpantanal.com.br
mailto:anny.silva@sescpantanal.com.br
katia.rodrigues
Destacar
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Em cada unidade será designado um funcionário do Sesc para acompanhar e/ou 

supervisionar à execução dos serviços; 

 

2.1. Equipamentos necessários para execução dos serviços 

• A equipe deverá estar devidamente uniformizada; 

• Estar com os EPI’s necessários para execução do serviço; 

• Equipamentos necessários para o levantamento topográfico; 

• Equipamentos para campo (facão, garrafa térmica de água, repelente, e tudo o que 

se fizer necessário); 

 

3. DAS UNIDADES DO POLO  

UNIDADE OPERACIONAL ENDEREÇO ÁREA  

Recanto do Pescador Rodovia MT 370 km 45 Porto Cercado, Poconé/MT 20 hectares  

Parque Sesc Baia das Pedras (PSBP) Rodovia MT 370 km 43 Porto Cercado, Poconé/MT 4.046 hectares 

Hotel Sesc Porto Cercado (HSPC)  Rodovia MT 370 km 45 Porto Cercado, Poconé/MT 40 hectares 
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MAPA DA ÁREA QUE COMPREENDE RECANTO DO PESCADOR E PSBP  

Espera-se no GEO: Precisão de 50cm em todos os vértices (estimativa de 30 

vértices) do delineamento/contorno das áreas sendo destes 15 marcos físicos. 

 



 

 
 
 

Sesc | Serviço Social do Comércio | Estância Ecológica Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT – CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

PLANTA DE INSTALAÇÕES DO HOTEL SESC PORTO CERCADO 
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PLANTA DE INSTALAÇÕES DO RECANTO DO PESCADOR 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Sesc | Serviço Social do Comércio | Estância Ecológica Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT – CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2049 

PLANTA DE INSTALAÇÕES DO PARQUE SESC BAIA DAS PEDRAS 
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4. A CARGO DA CONTRATADA 

• Apresentação do registro em conselho de classe do técnico responsável pelo 

serviço; 

• Apresentar registro junto ao INCRA; 

• Apresentar relatório da atividade executada; 

• Disponibilizar uniformes e EPI’s necessários à sua equipe de trabalho; 

• Arcar com os custos com transporte, alimentação e hospedagem se necessários; 

• Em caso de dano ao patrimônio do Sesc Pantanal por imperícia e/ou imprudência 

dos prestadores de serviços, o valor do serviço ou material ficará a cargo da empresa 

contratada; 

• Emitir nota fiscal entre os dias 01 à 20 do mês; 

• Entrar em contato com a Gestão Ambiental para agendamento dos serviços nas 

unidades. 

• Os custos, encargos e taxas para emissão de ART, em cartório ou outro similar ficam 

a cargo da contratada; 

• Realizar a revisão de matrícula do imóvel para registro/ajuste em cartório na cidade 

de Poconé/MT sempre mediante aprovação prévia do Sesc Pantanal. 

 

5. A CARGO DA CONTRATANTE 

• Providenciar funcionário do Sesc para acompanhar os serviços; 

• Em caso de necessidade no uso de trator, barco para acesso a áreas este fica sob a 

responsabilidade da unidade operacional providenciar. 

 

6. ORÇAMENTO E PAGAMENTO 

As empresas participantes da pesquisa de preço, devem apresentar os documentos abaixo 

exigidos para sua efetiva participação: 

• Carta Proposta de Preços 

• Planilha Orçamentária 

• Atestado de comparecimento, assinado por funcionário do Sesc Pantanal 

katia.rodrigues
Destacar

katia.rodrigues
Destacar

katia.rodrigues
Destacar
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• Declaração de Aceitação Prévia 

• A Licitante deverá apresentar o histograma de mão de obra com o nome de cada 

profissional alocado no projeto, além dos responsáveis técnicos constantes a serem 

apresentados através de “Relação de Equipe Técnica”. 

• Comprovante que a empresa está devidamente credenciada no CREA/CAU, no 

mínimo de 3 anos. 

• Comprovantes de futura contratação dos engenheiros ou técnicos respectivos para a 

elaboração dos projetos. 

• Comprovante que a empresa tem a expertise em execução de projetos de 

implantação. 

• Os engenheiros/arquitetos, deverão apresentar os acervos técnicos para execução 

dos projetos solicitados, de no mínimo 3 anos de serviços prestados nas áreas 

correspondentes (implantação/situação/localização). 

O pagamento será realizado da seguinte forma para cada unidade operacional: 

1ª parcela 25% do valor total contratado na apresentação do levantamento da área do 

Recanto do Pescador; 

2ª parcela 25% do valor total contratado na apresentação do levantamento da área do Hotel 

Sesc Porto Cercado; 

3ª parcela 25% do valor total contratado na apresentação do levantamento da área do 

Parque Sesc Baia das Pedras; 

4ª parcela 25% do valor total contratado na revisão do registro da matrícula e apresentação 

dos ajustes necessários; 

 

katia.rodrigues
Destacar

katia.rodrigues
Destacar

katia.rodrigues
Destacar

katia.rodrigues
Destacar

katia.rodrigues
Destacar
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7. PENALIDADES E PRAZO 

 
O não comparecimento da empresa no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 

convocação para assinatura do Contrato, caracterizará recusa injustificada em assiná-lo e 

descumprimento da obrigação assumida, podendo acarretar: a perda do direito à 

contratação; a suspensão da licitante em até 2 (dois) anos do direito de licitar com o Sesc; 

bem como perda da garantia da proposta. 

O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias impreterivelmente. Cabendo 

multa em caso de atraso não justificado da entrega dos serviços solicitados no valor de 30% 

do contrato firmado. 

 


