
 

ANEXO I 

 1. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES: 

1.1 Levantamentos e os projetos necessários são os seguintes: 

a) Realizar levantamento da poligonal da área e seus limites em aproximadamente 

49.500,00 metros quadrados; 

b) Planta e memorial para Escritura Publica de Localização de Parcela (área dentro 

de um todo maior) da matricula n° 3316 R:49 e R:52; 

c) Planta e memorial para a urbanização e desmembramento da área em duas 

matriculas; 

d) Realizar identificação e delimitação das áreas de preservação permanente 

(APP), áreas publicas e área verde; 

e) Realizar Levantamento Planimétrico da poligonal; 

f) Demarcar os lotes e quadras; 

g) Elaborar memorial descritivo dos lotes, descrevendo cada lote, conforme 

modelo a ser disponibilizado para executante após a assinatura do contrato. 

h) Demarcar as ruas, passeio publico e outras áreas do presente loteamento com 

memorial descritivo; 

i) Identificar as obras de infra-estrutura necessárias na poligonal; 

j) Levantamento georeferenciado com relatório para projeto elétrico junto a RGE; 

k) Projeto elétrico; 

l) Projeto de Água e Esgoto; 

m) Projeto Drenagem Pluvial; 

n) Projeto de Pavimentação das Ruas; 

o) Projeto Ambiental (fauna e flora); 

p) Laudo Geológico; 

q) Projeto Urbanístico (descrito nos itens g, h e i); 

r) Dentre outras informações que forem consideradas pertinentes no decorrer dos 

levantamentos. 

  

1.2 Todos os levantamentos devem ser realizados através de geoprocessamento, 

utilizando-se do sistema Sirgas 2000 ou WGS 84, para produção dos 

levantamentos acima mencionados, devendo o executor dos trabalhos possuir um 

par de GPS geodésico. 

  

1.3 Todos os projetos devem ser acompanhados de ART de profissional especifico 

para cada área. 

  

1.4 Os levantamentos devem ser repassados para a Prefeitura de Nonoai, pelo 

menos da seguinte forma: 

a) Uma via impressa, nas escalas compatíveis com o levantamento realizado; 

b) Uma via digital do arquivo impresso, a mesma deve ser entregue via CD, ou 

através de Pen Drive, sendo que o mesmo ficará em poder da municipalidade; 



 

 

c) Deve integrar o CD ou o Pen Drive todos os arquivos brutos de levantamentos, 

os arquivos utilizados na elaboração dos projetos, as memórias de cálculos, sendo 

que preferencialmente os dados brutos devem estar disponíveis para a analise 

através do sistema topográfico posição; 

d) O prazo de execução e entrega dos levantamentos é de 60 dias corridos 

contados do recebimento da ordem de serviço. 

  

2. ÁREA A SER LOTEADA: 

2.1 A localização da área a ser loteada consta no Anexo. 

2.2 As dimensões, da área a ser loteada, são de aproximadamente 49.500,00 

metros quadrados. 

2.3 Os terrenos deverão ser dimensionados com tamanho de 8x18, totalizando 

144,00 metros quadrados podendo ser ajustável sobra de áreas. 

  

3. VALOR MÁXIMO: 

3.1 O valor máximo aceitável para esta licitação será de R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais) 

  

4. PRAZO MÁXIMO: 

4.1 Prazo de execução será de no máximo 60 dias. 

 


