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PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS 
 

 
RESULTADO DO PROCESSO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 

 
                
O Prefeito Municipal de Pedras de Maria da Cruz, através do Pregoeiro e respectiva equipe de 
apoio, torna público o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2018, Modalidade Pregão 
presencial 037/2018, na forma que segue:  
 

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de topografia de imóvel urbano no perímetro 
deste município. 

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA NOBRE LTDA EPP, inscrita no CNPJ 
19.621.595/0001-20, com um valor total de R$ 79.016,00 (setenta e nove mil e dezesseis reais), 
conforme abaixo: 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

01 1.162 SERV Serviço de topografia em 70ha, divididos em imóveis urbanos pertencente ao 
município no bairro Vila Maria, Nova Era e parte do Centro, e respectivas áreas 
remanescentes. 
Descrição dos serviços –levantamento dos limites, confrontações, amarrações 
geodésicas da área principal para determinação de seu perímetro e 
coordenadas georreferênciadas ao sistema de projeção UTM, incluindo , 
quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça frente e 
com a elaboração do memorial descritivo como material complementar, deverá 
apresentar todas as divisas da área principal, a partir do detalhamento de 
tantos pontos quantos seja necessários para demonstração  fidedigna divisas 
da área principal, sistema viário, eixos das vias , quadras, lotes e os 
logradouros públicos da área, tais como praças, parques, quadras e demais 
quando houver.  
georreferenciamento e demarcação dos imóveis, georreferenciamento das ruas 
internas e adjacentes destes imoveis, georreferenciamento de litigío e possíveis 
invasões do referido dos imóveis e georreferenciamento das  áreas 
remanescentes. 
 
Obs: deverão ser realizados: Levantamento topográfico feito por drones e GPS 
geodésico RTK com uma precisão mínima de 05 cm, acesso por parte dos 
moradores para equipe técnica para conferencia, 
entrega de mapa geral do local do levantamento topográfico o qual será 
efetuado o reube, entrega do mapa e memorial descritivo individual, de cada 
um dos moradores o qual ira constar o tamanho do lote e da área construída.  
Os serviços serão autorizados entre 100 e 300 unidades. 

 
Condições: Conforme ata de julgamento 
 
Publicado em 25/10/2018 
 
No Quadro de Avisos da Prefeitura,  
 
 
_________________________ 
      Wesley Rabelo Durães 
       Pregoeiro Oficial 
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