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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Departamento de Engenharia de Transportes 

Laboratório de Geomática Aplicada 

 
Edital DET/LAG n

o
 01/2014: Levantamento Planimétrico, destinado ao detalhamento 

topográfico de prédio público 
  
O Prefeito da Universidade Federal do Ceará, tendo em vista o disposto no Decreto nº 2.011 de 

01/08/2011, publicado no DOU de 02/08/2011, na Portaria nº 020 – Anexo I, de 23/06/2011, 

publicada no DOU de 25/06/2011, da Secretaria de Infraestrutura do Ministério das Cidades, 

considerando ainda, o que consta do Decreto nº 171 de 21/07/2010, publicado no DOU de 

22/07/2010 e da Resolução nº 35 de 27/11/2009, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que se acham abertas no período de 17 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2014 

as inscrições para Concorrência Pública para elaboração do Levantamento Planimétrico 

destinado ao detalhamento topográfico de prédio público, respeitando as seguintes instruções: 

1. A inscrição far-se-á exclusivamente, de forma presencial, na sede do Laboratório de 

Geomática Aplicada (LAG), localizado no Campus do PICI, Centro de Tecnologia, bloco 717, 

nos dias úteis, excluindo-se os sábados, até o dia 24/02/2014, de 10 às 12 horas. 

2. As empresas inscritas deverão ser compostas por 4, no máximo, 5 componentes. 

3. A empresa deverá solicitar a inscrição, obrigatoriamente, mediante requerimento ao 

Professor da Disciplina TC593, Turma 2B, no qual deverá constar o nome dos interessados e a 

descrição sucinta do prédio público a ser estudado, conforme detalhamento apresentado no 

Termo de Referência. 

3.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de inscrição condicional e nem a 

entrega ou juntada de documentos após os prazos fixados neste Edital. 

3.2. A solicitação de inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas 

que regulamentam o Edital, constantes do Decreto nº 2.011 de 01/08/2011, da Resolução nº 35 

de 27/11/2009  

4. O plano de que trata o presente Edital constará das seguintes etapas, a serem realizadas: 

i) Levantamento planimétrico em campo. 

ii) Memorial descritivo de cálculo. 

iii) Caderneta de campo, com os dados topográficos levantados. 

iv) Cálculo da poligonal. Empregar software (planilha eletrônica ou algoritmo desenvolvido em 

linguagem de programação) para o cálculo da poligonal.  
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v) Apresentar e discutir detalhadamente os resultados obtidos. 

vi) Desenho da planta de situação. 

4.1. É facultado aos interessados o uso de referências, equipamentos e ferramentas que 

contribuam para a conclusão plena de cada uma das etapas. 

4.2. As etapas deverão estar devidamente descritas, detalhadas e comentadas em relatório 

único (por equipe), entregue em formato impresso. 

5. As informações sobre deferimento de inscrição, calendário e divulgação dos resultados 

deverão ser obtidas pelo interessado através do sítio: 

http://auchoa.wix.com/lagct#!bbertoncini/c20pg. 

6. São atribuições do cargo do Topógrafo as atividades de tratamento e tabulação dos dados, 

consolidação da base de dados, análises, redação dos relatórios e apresentação oral dos 

métodos, conclusões e recomendações, sempre que arguido. 

7. O prazo para entrega do Levantamento Planimétrico de que trata o presente Edital será dia 

31 de março de 2014, sem qualquer possibilidade de prorrogação. 

7.1. O não atendimento do prazo estipulado acarretará na eliminação da proposta do processo 

licitatório, sendo atribuída ao projeto a nota 0,0 (ZERO). 

8. Avaliação das propostas 

i) Os critérios de avaliação das propostas, equivalentes a 60% da avaliação, serão: 

Critério Descrição Pontuação 

1) Levantamento 
Planimétrico 

Assiduidade e frequência nas 
aulas práticas. Participação e 
engajamento nas aulas. 
Planejamento e execução do 
levantamento. Erro dentro do 
limite de tolerância 

2,0 

2) Cálculo da poligonal e 
Memória de cálculo 

Descrição do levantamento 
realizado. Apresentação e 
emprego de equações. 
Determinação das coordenadas 
dos pontos topográficos. Erro de 
fechamento angular obtido. Erro 
angular tolerável. Compensação 
do erro de fechamento angular. 
Cálculo da área da poligonal. 
Conclusões acerca do 
levantamento realizado. 
Caderneta de campo em anexo. 
Qualidade do texto. 

3,0 

3) Planta do levantamento Qualidade gráfica. Espessura 
das linhas. Caracteres utilizados. 
Organização do projeto. Folha 
utilizada. Escala. Legenda. 
Referenciar o norte. Dobragem 
da folha. Identificação dos 
desenhos. Apresentação da 
poligonal, edificação e pontos de 
interesse. 

2,0 
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8.1. Os 40% restantes, para compor os 100% da nota da primeira atividade prática, 

contemplarão uma avaliação individual sobre o procedimento de campo estudado. 

9. Disposições finais 

i) Os resultados do processo licitatório serão tornados públicos, no máximo até 10 dias úteis 

após a entrega das propostas. 

ii) Dos atos da Comissão Julgadora somente será admitido recurso por arguição de nulidade, 

no prazo de 05 (sete) dias úteis, em quaisquer das instâncias administrativas, sem efeito 

suspensivo, conforme prevê o artigo 20 da Resolução nº 35 de 27/11/2009. 

iii) Os membros da equipe vencedora, que apresentar resultados com menor erro de 

fechamento angular e linear, serão agraciados com um ponto no trabalho (serão aceitos 

apenas nas situações em que os erros estejam dentro do limite de tolerância estabelecido pela 

norma). 

10. O presente Edital regulamentará a inscrição e respectiva seleção dos interessados em 

elaborar o Levantamento Planimétrico para detalhamento topográfico de prédio público. 


