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TR – SMICT – Dist. Ind.II – 001/14 

Termo de Referencia:  

Projeto Executivo Civil – Distrito Industrial II (situado na rodovia BR 459) -Urbanização 

1. Introdução: 

Considerando a necessidade de desenvolvimento da cidade de Itajubá, se faz 
necessária a existência de condomínios empresariais para instalação de novas 
indústrias e a expansão daquelas aqui já instaladas. 

A demanda de empresas para se instalar em Itajubá tem aumentado 
substancialmente, e para isto a construção de um Distrito Industrial estruturado e 
de fundamental importância. 

Já existe um anteprojeto urbanístico elaborado pela CODEMIG, que deverá ser 
utilizado como base para o projeto civil anexa a este termo. 

2. Objetivo: 

Este Termo de Referência tem como objetivo a contratação de uma consultoria 
externa para elaboração do Projeto Executivo Civil – Urbanização da vila industrial 
localizada no Distrito Industrial II, situado na rodovia BR 459. 

3. Antecedentes: 

A Prefeitura Municipal de Itajubá já possui o anteprojeto urbanístico (desenho 
CODEMIG ITJ-GEATE-000), documento utilizado para a obtenção de licença 
previa ambiental e de instalação. 

4. Escopo do trabalho: 

A proposta técnica/comercial deverá contemplar todas as atividades listadas a 
seguir: 

4.1. Projeto Planialtimétrico: 

A base de qualquer projeto ou qualquer obra a ser realizada constitui em  
determinar a  dimensão, e a posição relativa de uma porção limitada da superfície 
terrestre. Portanto, é fundamental o conhecimento pormenorizado deste terreno; e 
os levantamentos realizados com apoio de equipamentos de precisão ou de 
equipamentos topográficos ou geodésicos, fornecem os métodos e os instrumentos 
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que permitem este conhecimento do terreno e asseguram uma correta implantação 
das obras ou serviços. 

O Projeto de Levantamento Planialtimétrico, deverá conter: 

 A representação gráfica da Gleba objeto do parcelamento, com todas as 
medidas dos segmentos deste perímetro, ângulos e/ou deflexões, cotas 
altimétricas, curvas de nível de metro em metro com relação ao nível do 
mar, confrontantes, locação das interferências físicas, locação das vias 
adjacentes ao perímetro; 

 Definir neste projeto e/em campo a locação de 02 marcos eqüidistantes, 
localizados em pontos que não venham sofrer interferências de 
terraplenagem (objetivo: dar precisão a locação do empreendimento).  

4.2. Projeto Urbanístico: 

Entende-se por Projeto Urbanístico de um loteamento, a materialização de um 
plano de urbanização, atendendo a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano 
6766/79, Lei Complementar Nº 008/2003 e demais artigos não revogados da Lei de 
Parcelamento do Solo Municipal 1774/91.  

O Projeto Urbanístico deverá conter: 

 Além das informações básicas, o perfil transversal das vias e quadro de 
áreas informativo como referencia o anteprojeto urbanístico (desenho 
CODEMIG ITJ-GEATE-000 - cópia anexa). 

4.3. Projeto Geométrico:  

Entende-se por projeto geométrico de um loteamento, o processo de correlacionar 
os seus elementos físicos de projeto (medidas perimetrais, medidas das quadras, 
ângulos, comprimento de corda, raios de concordância, largura de arruamentos), 
expressados de forma simples e objetiva, possibilitando a implantação do 
empreendimento de forma correta. 

O Projeto Geométrico deverá ser expresso: 

 Na forma de Planta Baixa, com todas as medidas lineares das quadras, 
deflexões, comprimentos de corda, raios de concordância, comprimentos de 
arruamentos etc. 
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4.4. Projeto de Drenagem Urbana:  

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto das infraestruturas 
existentes em um loteamento para realizar a coleta, o transporte e o lançamento 
final das águas superficiais. Inclui ainda o estudo da hidrografia local e os talvegues 
naturais. É constituído por uma série de medidas e obras que visam a minimizar os 
riscos a que estão expostas as populações e serviços assentados, diminuindo os 
prejuízos causados pelas águas superficiais e possibilitando a ocupação de forma 
harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. 

O Projeto de drenagem urbana deverá ser: 

 Composto por sarjetas, bocas de lobo, grelhas, poços de visitas, caixas de 
passagem, redes subterrânea de tubos de concreto, obras de arte de 
lançamento e obras de ancoragem se necessário. 

 Ser expresso, na forma de Planta Baixa, Perfil da Rede e Detalhes Típicos; 
 Ser acompanhado de memorial descritivo de todo projeto, suas 

interferências, necessidades de material novo, material aproveitado, 
localização e tipos. 

NOTAS:   

1. Deverá ser apresentado descritivo técnico e memorial descritivo dissertativo das 
unidades autônomas criadas além das áreas públicas verdes e arruamentos. 

2. Todos os projetos deverão apresentados ao Departamento de Aprovação de Obras 
e Projetos da Prefeitura Municipal de Itajubá para aprovação, e serão considerados 
concluídos somente após a mesma. 

5. Orçamento Completo: 

Orçamento completo padrão licitação (Lei 8.666/93), contemplando a memória de 

cálculo, planilha de serviços com preços unitários, composição analítica dos preços 

unitários, lista ABC de insumos e serviços e cronograma físico-financeiro, 

incluindo o memorial descritivo para cada item dos serviços constantes na 

planilha, compatível com todos os itens da planilha de serviços, o qual deverá 

mencionar para cada item, os procedimentos indicativos de execução, os 
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equipamentos utilizados, a forma de execução, as normas técnicas de referência 

(ABNT, etc...). 

6. Apresentação dos projetos: 

Os projetos serão entregues em vias impressas originais e aprovadas pelo DAPS 

(Departamento de Parcelamento do solo da PMI), e também em meio digital 

(Arquivo DWG). 

Os demais documentos serão entregues em vias impressas originais, devidamente 

assinadas e rubricadas, e também em meio digital, consideramos a extensão 

(DOC, DOCX) para os arquivos de textos e documentos, etc.; e a extensão (XLS, 

XLSX) para as planilhas de serviços de custos unitários e total, e também a 

composição analítica dos serviços. 

7. Apresentação da Proposta Comercial: 

A proposta comercial deverá apresentar o trabalho a ser executado contendo:  

7.1. Detalhamento das atividades. 

7.2. Valores por atividade 

7.3. Cronograma de Execução: (prazo) 

7.4. Equipe de trabalho com sua estrutura/especialidades (serão solicitadas as 
ART’s ou CAT’s na época da contratação). 

8. Duvidas e esclarecimentos: 

SMICT – eng. Maria Sircia de Sousa – smict@itajuba.mg.gov.br – 3692 1811 

SEMUP – eng. Antonio Raimundo - dapsol_semup@itajuba.mg.gov.br – 3692 1737 


