
 

 

 
CONTRATO N.º 001/2022 

Processo Administrativo N.º 006/2022 
 

 
CONTRATANTE: Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI 

CNPJ: 83.784.090/0001-86 

CONTRATADO: Jordan Topografia Ltda. 

CNPJ: 10.509.416/0001-93 

OBJETO: Prestação de serviços para Levantamento Planialtimétrico, Batimétrico e/ou 

Planimétrico Cadastral Georreferenciado destinado a projetos de obras lineares em 

geral, na região da AMVALI, considerando a desobstrução vegetal quando necessário. 

Os levantamentos deverão ser realizados com o uso de equipamentos adequados e 

necessários para alta precisão e confiabilidade dos dados emitidos pela empresa 

contratada;  Os arquivos deverão ser entregues no formato digital, desbloqueados e sem 

quaisquer restrições de acesso; Deverão ser fornecidos os dados brutos e processados 

dos desenhos realizados por programa de desenho auxiliado por computador (tipo cad), 

além do fornecimento em formato dwg compatível com autocad da CONTRATANTE; 

Levantamentos e arquivos deverão ser georreferenciados no sistema de coordenadas 

SIRGAS 2000 ou outro desde que acordado com a CONTRATANTE; Deve-se realizar a 

entrega de arquivos de fotos e vídeos complementares ao local do levantamento 

identificando os principais pontos coletados e eventuais conflitos ou interferências para 

manutenção, construção e/ou ampliação da obra; Deve-se realizar a legenda e 

vetorização individualizada por camadas de todo o levantamento, sendo eles todos os 

elementos físicos encontrados no local, como por exemplo, meio fio, postes, boca de 

lobo (drenagem), valas, cursos da água, pé e crista de taludes, rochas, cercas e muros, 

tampas de concessionárias, entradas e saídas de veículos, identificação do tipo de 

pavimento de calçadas e arruamentos, - Deve-se gerar pontos de nível de terreno, a fim 

de gerar superfície e curvas de nível; - Os arquivos de elaboração da medição deverão 

ser apresentados sobre a área efetivamente medida em 2D.  

FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 11º, a CONTRATANTE declara que realizou com 

os procedimentos de contratação estabelecidos pela Resolução 002/2018, observado os 

preceitos legais. 

 

VALOR: R$ 0,13m² (treze centavos por metro quadrado). 

 



 

 

TIPO: Contrato Administrativo. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura e terá a vigência de 06 (seis) 

meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que as partes 

manifestem expressamente a intenção de prorrogar o contrato antes do seu término. 

DATA DE ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

JULIANA DEMARCHI 
Diretora Executiva da Amvali 

 
 

 


