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PREÂMBULO 

O Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade Delegatária das funções de Agência de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, associação civil sem fins lucrativos, torna público, para 

conhecimento dos concorrentes, que irá realizar a Seleção de Propostas na modalidade “Coleta 

de Preços”, do tipo “Menor Preço Global”, de acordo com as disposições contidas na Resolução 

ANA nº 552/2011 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, conforme descrito neste Ato 

Convocatório e em seus Anexos. 

 

Os concorrentes poderão obter a íntegra do Ato Convocatório e maiores informações sobre a 

contratação e as condições de participação através do endereço eletrônico do CBH-Doce, 

cbhdoce.org.br, CBH - Piranga – MG cbhpiranga.org.br, CBH - Piracicaba – MG 

cbhpiracicabamg.org.br, CBH - Santo Antônio – MG cbhsantoantonio.org.br, CBH - Suaçuí – MG 

cbhsuacui.org.br, CBH - Caratinga – MG cbhcaratinga.org.br, CBH - Manhuaçu – MG 

cbhmanhuacu.org.br, CBH – Guandu – ES cbhguandu.org.br, CBH-Santa Maria do Doce – ES 

cbhsantamariadodoce.org.br, CBH – Pontões e Lagoas do rio Doce cbhpontoeselagoas.org.br, 

do IBIO - AGB Doce, ibioagbdoce.org.br, e pelo e-mail: cglc@ibio.org.br, a partir do dia 

20/04/2017, observado o subitem 12.1. 

 

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no DIA 10/05/2017 

ÀS 09 HORAS, NA SEDE DO IBIO - AGB DOCE, SITUADA NA RUA AFONSO PENA, Nº 

2.590, CENTRO - GOVERNADOR VALADARES/MG - CEP 35.010-000. 

 

O recebimento dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação ocorrerá desde a publicação 

deste Ato Convocatório até o dia da Sessão Pública, sendo que, no dia da Sessão, os envelopes 

devem ser entregues, impreterivelmente, entre 08h00min e 08h30min, procedendo-se, logo em 

seguida, o credenciamento dos concorrentes que se fizerem presentes, quando será dado início 

à sessão, observados os Itens 2 e 9 deste Ato Convocatório. 

 

A análise das propostas está prevista para ocorrer em sessão única. Na impossibilidade da 

análise de todas as propostas e habilitação na sessão, a Comissão Gestora de Licitação e 

Contratos (CGLC) poderá suspender a reunião, comunicando a todos os participantes presentes 

o dia e o horário para retorno dos trabalhos. 

 

Se, e somente, em decorrência da suspensão da sessão para análise das Propostas de Preço 

e/ou Habilitação for constatado, na reabertura da sessão, que alguns ou todos os documentos 

de habilitação relativos à Regularidade Fiscal da licitante classificada com Menor Preço 

Global, perderam a validade, será concedido a esse licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para substituição dos mesmos, que se efetivará em nova sessão, observado os itens 5.6, 

10.3.2 e 10.3.3. 

http://cbhdoce.org.br/
http://cbhpiranga.org.br/
cbhpiracicabamg.org.br
cbhsantoantonio.org.br
cbhsuacui.org.br
cbhcaratinga.org.br
cbhmanhuacu.org.br
cbhguandu.org.br
http://cbhsantamariadodoce.org.br/
mailto:ibioagbdoce.org.br
mailto:cglc@ibio.org.br
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O prazo para ocorrência da nova sessão para a substituição dos documentos de Regularidade 

Fiscal terá seu termo inicial contado da publicação da intimação no site do IBIO - AGB Doce, 

salvo se presentes e devidamente credenciados todos os concorrentes na sessão, quando 

sairão devidamente intimados, constando-se em ata. 

 

Somente será oportunizada a substituição dos documentos de Regularidade Fiscal no caso de 

tais documentos estarem válidos na data da sessão de abertura do certame, constante deste 

Preâmbulo. 

 

O procedimento acima disposto será adotado para os demais licitantes, em ordem de 

classificação de Proposta de Preço, caso o licitante com o menor preço, não comprove no prazo 

de 03 (três) dias úteis a sua Regularidade Fiscal, observado os itens 5.6, 10.3.2 e 10.3.3. 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1 A presente Seleção de Propostas tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação dos serviços de topobatimetria para o levantamento de seções fluviais transversais, 

marcas de cheias, linha d’água e georreferenciamento de estações fluviométricas na Bacia do 

Rio Doce, consoante especificações técnicas constantes no ANEXO I - Termo de Referência 

(TDR), que integra o presente Ato Convocatório. 

 

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderá participar desta seleção de proposta qualquer pessoa jurídica, individualmente ou 

em consórcio, e que atenda às exigências constantes deste Ato Convocatório e seus anexos.  

 

2.1.1 Serão aceitas as propostas entregues pessoalmente ou enviadas pelos correios via 

SEDEX, com Aviso de Recebimento, e que sejam entregues, impreterivelmente, até as 

08h30min, da data e no local de abertura da sessão, estabelecidos no Preâmbulo deste Ato 

Convocatório. 

 

2.1.2 Os interessados em participar da sessão do certame, que queiram intervir e se 

pronunciar no ato da sessão, deverão se apresentar para credenciamento na data da sessão, 

logo após o horário estabelecido no Preâmbulo para entrega dos envelopes contendo a 

PROPOSTA DE PREÇOS e os documentos de HABILITAÇÃO, devidamente munidos de 

documentos que os credenciem a participar desta seleção de propostas, observado o item 2.1.4. 

 

2.1.3 Cada concorrente, ainda que em consórcio, credenciará apenas 01 (um) representante, 

que será o único admitido a intervir no procedimento e a responder, para todos os atos e efeitos 

previstos neste Ato Convocatório, por sua representada. 
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2.1.3.1  No caso da participação em consórcio, o representante a ser credenciado deverá estar 

devidamente habilitado a representar a empresa líder do consórcio, nos termos do item 2.1.4. 

 

2.1.4 Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Cópia do documento oficial de identidade do representante da concorrente na sessão, 

com data de validade em dia, se for o caso; e 

II. Instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida em cartório e 

com expressa outorga de poderes para referido ato, acompanhado de cópia dos atos 

constitutivos da empresa (contrato social, ata de eleição do outorgante, etc.) originais, 

publicação em órgão da imprensa oficial ou extraídos de sites oficiais e/ou 

governamentais ou cópia autenticada em cartório, que comprovem a capacidade 

representativa do outorgante para, na forma da lei, praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da concorrente. 

 

2.1.5 Caso o representante seja sócio da concorrente com poderes de representação ou titular 

de firma individual, deverá apresentar, além de cópia de seu documento de identificação, os 

correspondentes documentos comprobatórios (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua 

eleição, etc.) originais, publicação em órgão da imprensa oficial ou extraídos de sites 

oficiais e/ou governamentais ou cópia autenticada em cartório, nos quais estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

2.1.6 Estes documentos (originais ou cópias) ficarão em poder da Comissão Gestora de 

Licitação e Contratos (CGLC) e integrarão o processo. No caso de cópias, as mesmas deverão 

ser autenticadas por Cartório competente, quando exigido, nos termos dos itens 2.1.4 e 2.1.5.  

 

2.1.7 O representante poderá ser substituído por outro, devidamente credenciado, observados 

os itens 2.1.3 e 2.1.4. 

 

2.1.8 A não apresentação ou incorreção de quaisquer documentos de credenciamento não 

inabilitará a concorrente, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela, 

observados os itens 10.4, 10.6, 13.3 e 13.8. 

  

2.1.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa concorrente, ressalvado a participação em forma de consórcio. 

 

2.1.10 A documentação descrita nos itens 2.1.4 e 2.1.5 deste Ato Convocatório, inerente ao 

credenciamento, deverá ser apresentada em separado, fora dos envelopes das Propostas 

de Preços e Habilitação. 

 

2.2 É vedada a participação de pessoas jurídicas nas seguintes condições: 
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I. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, ou que tenham sido suspensas de 

contratar com o IBIO - AGB Doce;  

II. Que tenham em seu quadro societário e de dirigentes: cônjuge, companheiro (a) ou 

parentes, até o 3° (terceiro) grau, de qualquer funcionário do IBIO - AGB Doce (Órgãos 

da Administração, Diretoria, Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal), ou do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes; 

III. Que estejam prestando serviços especializados ao IBIO - AGB Doce na elaboração de 

minutas de atos convocatórios. 

 

3 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

3.1 Será permitida a participação de empresas em formação de consórcios, desde que 

observadas as seguintes disposições:  

I. apresentação de termo de compromisso de constituição do consórcio, por escritura 

pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, discriminando a empresa líder, a participação de cada uma das empresas 

consorciadas e a responsabilidade solidária dos consorciados por atos praticados na 

fase de licitação e no decorrer da execução do contrato – conforme modelo (Anexo XIII); 

II. apresentação dos documentos de habilitação exigidos no Item 8, por parte de cada 

consorciado, observados os itens 3.2 e 3.3, sendo que a desclassificação de qualquer 

Consorciado acarretará a automática desclassificação do Consórcio; 

III. impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de 

mais de um consórcio ou isoladamente; 

IV. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

3.2 Para a prova da qualificação técnica, cada empresa consorciada deverá apresentar 

os documentos previstos no Item 8.4, sendo admitido o somatório do acervo técnico de cada 

um dos consorciados para atendimento às exigências do referido Item. 

 

3.3 No atendimento da exigência de Capital Mínimo ou Valor do Patrimônio Líquido, 

conforme exigência prevista no subitem 8.6.2 deste Edital, será admitido o somatório dos valores 

na proporção da participação de cada um dos consorciados. 

 

3.4 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto nos incisos I e II do item 3.1. 

 

3.5 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do item 
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3.1, sendo que o prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 

vigência do contrato. 

 

3.6 Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da 

empresa líder, deverá ser previamente autorizada pelo IBIO – AGB Doce, a critério exclusivo 

deste, na condição de CONTRATANTE, a fim de se verificar se permanecem válidas as 

condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão posterior de empresa que 

não seja uma de suas componentes originais.  

 

4 DA COMISSÃO GESTORA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  

 

4.1 A Comissão Gestora de Licitação e Contratos é formada por 03 (três) funcionários do 

IBIO - AGB Doce, designados pelo Diretor Geral do IBIO - AGB Doce, sendo presidida por um 

destes. 

 

4.2 Cabe à Comissão Gestora de Licitação e Contratos receber, examinar e julgar todos os 

documentos e procedimentos relativos a este Ato Convocatório. 

 

4.3 A Comissão Gestora de Licitação e Contratos, de acordo com a Lei Federal nº 8.935/94, 

NÃO detém poderes para proceder à autenticação de quaisquer documentos trazidos pela 

concorrente, os quais deverão ser cópias autenticadas em cartório competente ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, quando os mesmos forem exigidos com esta formalidade no presente 

Ato Convocatório. 

 

4.4 Caso necessário, a Comissão Gestora de Licitação e Contratos poderá solicitar 

assessoramento técnico e jurídico, cabendo aos assessores emitir pareceres quando solicitados 

pela Comissão, inclusive durante a própria sessão.  

 

5 DAS PROPOSTAS 

 

5.1 Os documentos de Habilitação e Proposta de Preço de cada concorrente deverão ser 

entregues à Comissão Gestora de Licitação e Contratos ou enviados pelos correios via SEDEX, 

com Aviso de Recebimento, e entregues impreterivelmente até as 08h30min da data da 

sessão e no local de abertura desta, estabelecidos no Preâmbulo deste Ato Convocatório, 

observados os itens 5.2, 5.3 e 5.4, datilografados ou impressos por processo eletrônico, 

redigidos em linguagem clara, no idioma oficial do Brasil, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datados e assinados pelo seu representante legal. 
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5.2 Os documentos de Proposta de Preço e Habilitação deverão estar contidos em 

envelopes opacos (não transparentes), devidamente lacrados e identificados como “1 

PROPOSTA DE PREÇO” e “2 HABILITAÇÃO” respectivamente. 

 

5.3 Os envelopes deverão trazer identificação com a indicação do Ato Convocatório, o tipo 

do envelope (Proposta de Preço ou Habilitação), a razão social, CNPJ do concorrente, endereço 

completo, telefone, e-mail e responsável para contato, conforme modelos constantes no Anexo 

XIV. 

 

5.3.1 O endereço completo, telefone e e-mail fornecidos pela concorrente serão considerados 

como meios oficiais de comunicação entre esta e o IBIO - AGB Doce, para todos os efeitos deste 

Ato Convocatório, inclusive para notificações, convocações e intimações, se for o caso. 

 

5.4 Caso o concorrente opte pelo envio dos envelopes de “1  PROPOSTA DE PREÇO” e “2  

HABILITAÇÃO” pelos correios, admitir-se-á que os mesmos estejam contidos em um 3º 

(terceiro) envelope, que conterá os 02 (dois) envelopes acima referidos, devendo este 3º 

(terceiro) envelope estar também, devidamente identificado com a indicação do Ato 

Convocatório, a razão social, CNPJ do concorrente, endereço completo, telefone, e-mail e 

responsável para contato. 

 

5.5 O não atendimento às formalidades para entrega/envio dos envelopes, nos termos dos 

itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 acima, levará à desclassificação do concorrente, salvo se a 

inconformidade não apresentar prejuízo à identificação do concorrente e à segurança dos 

documentos e do procedimento, a critério da CGLC. 

 

5.6 Após a entrega dos envelopes, a Comissão Gestora de Licitação e Contratos não 

aceitará, em nenhuma hipótese, a substituição ou anexação de qualquer novo documento por 

parte dos concorrentes, salvo os relativos à Regularidade Fiscal, que somente poderão ser 

substituídos, caso encontrem-se vencidos, em decorrência da suspensão da sessão para 

análise das Propostas de Preço e ou Habilitação, conforme definido no Preâmbulo deste 

Ato Convocatório, observados os itens 10.3.2, 10.3.3, e 10.3.5. 

 

5.7 O IBIO - AGB Doce não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações no momento da verificação da habilitação. 

 

5.8 Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de Proposta de Preço ou Habilitação 

após o prazo estabelecido neste Ato Convocatório, sendo que após esse prazo não mais serão 

admitidos novos concorrentes. 
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6 DA PROPOSTA DE PREÇO  

 

6.1 A Proposta de Preço deverá estar contida em envelope próprio lacrado e ser elaborada 

visando atender às normas deste Ato Convocatório, nos termos do Item 5, datilografada ou 

impressa por processo eletrônico em papel timbrado da concorrente, conforme modelo constante 

do ANEXO IX, redigida em linguagem clara, no idioma oficial do Brasil, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da empresa na última 

folha e rubricada nas demais, observada as disposições do item 5.1. 

 

6.2 A Proposta deverá fazer menção ao número deste Ato Convocatório e conter os 

seguintes dados do concorrente: razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, e-mail, 

bem como banco, agência e número da conta bancária para efeito de pagamento, conforme 

modelo constante do ANEXO IX. 

 

6.3 O CNPJ da proposta deverá ser o mesmo indicado nos documentos de habilitação. 

 

6.4 Para fins de emissão do documento contábil de liquidação, caso o concorrente seja 

matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa, é necessário que indique em sua 

proposta o número do CNPJ que constará da Nota Fiscal. 

 

6.5 Não se considerará oferta ou vantagem não prevista neste Ato Convocatório. 

 

6.6 A proposta deverá conter destacado o VALOR GLOBAL, expresso em moeda corrente 

nacional (real). 

 

6.7 O VALOR GLOBAL deverá ser formulado levando-se em consideração os serviços a 

serem prestados pela Contratada e a estimativa do prazo contratual, definidos no ANEXO I 

(TDR), nos termos do Item 10 – Produtos Esperados. 

 

6.8 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem proposta de preço com valor 

acima do estimado, ou seja, valor global superior ao valor descrito no item 16.4 deste Ato 

Convocatório. 

 

6.9 Será considerada inexequível a proposta que for inferior a 60% (sessenta por cento) do 

valor estimado para a contratação. 

 

6.9.1 Caso a proposta a ser apresentada pelo concorrente tenha valor inferior a 60% (sessenta 

por cento) do valor estimado para a contratação, definido no Item 16.4, caberá ao concorrente, 

sob pena de preclusão, juntar dentro do envelope de Proposta de Preços a comprovação da 

viabilidade de sua proposta, observadas as despesas previstas no Item 6.15, demonstrando a 
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composição dos preços, custos e insumos, de forma clara e inequívoca, inclusive com 

documentação fiscal de seus fornecedores, se for o caso, sob pena de desclassificação da 

proposta, mantendo-se a sua inexequibilidade. 

 

6.9.2 Caso os concorrentes ofertem lance verbal que torne sua proposta inexequível, a CGLC 

suspenderá o certame e abrirá o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovação da viabilidade 

de sua proposta, observadas as despesas previstas no Item 6.15, demonstrando a composição 

dos preços, custos e insumos, de forma clara e inequívoca, inclusive com documentação fiscal 

de seus fornecedores, se for o caso, sob pena de desclassificação da proposta, mantendo-se a 

sua inexequibilidade. 

 

6.10 Após análise da comprovação de viabilidade de cada proposta as concorrentes serão 

informadas do resultado na própria sessão, constando-se em Ata, dando-se continuidade ao 

certame. 

 

6.10.1 Caso haja a suspensão da sessão para análise da comprovação de viabilidade de cada 

proposta, a CGLC convocará, por meio de comunicado publicado nos sites citados no preâmbulo 

deste Ato Convocatório, a reabertura do certame para comunicar o resultado da análise e dar 

continuidade ao certame. 

 

6.11 A análise da viabilidade da proposta, nos termos do item 6.9.1, caberá exclusivamente à 

CGLC, que decidirá sobre sua aceitação ou desclassificação. 

 

6.12 A proposta deverá ter prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da abertura dos envelopes com as propostas. 

 

6.13 Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, será considerado 

o prazo de validade de 60 (sessenta) dias para efeito de julgamento, e caso esteja expresso 

prazo de validade inferior ao estipulado, é resguardado ao representante do concorrente, 

devidamente credenciado, a prerrogativa de retificar a mesma, caso contrário, a proposta será 

desclassificada. 

 

6.14 A simples apresentação da proposta implica na expressa concordância e ciência do 

concorrente a todos os termos e especificações constantes neste Ato Convocatório. 

 

6.15 Deverão estar incluídos no preço todos os tributos diretos e indiretos, despesas com 

mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas e 

seguros e quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto deste Ato Convocatório.  
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6.16 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita prestação dos serviços será 

interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o concorrente pleitear 

acréscimo ou alteração. 

 

6.17 A Proposta de Preço apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade do concorrente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração não prevista neste Ato Convocatório.  

 

6.18 O concorrente deverá apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de valores 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

6.19 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Ato 

Convocatório e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento. 

 

6.20 Se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, e caso persista o interesse do IBIO - AGB Doce pela contratação, poderá 

ser solicitado ao concorrente expressa manifestação de concordância com a prorrogação da 

validade da sua proposta por igual prazo. 

 

7 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

7.1 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, observado os Itens 6 e 10.2, e será vencedor o participante que alcançar o VALOR 

DA PROPOSTA DE MENOR PREÇO, nos termos da Resolução ANA n° 552/2011. 

 

8 DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 Os documentos necessários à habilitação, entregues no respectivo envelope, deverão 

ser cópias autenticadas em cartório competente, quando expressamente exigido, ou ainda, 

documentos originais, publicação em órgão da imprensa oficial ou extraídos de sites oficiais e/ou 

governamentais, as quais ficarão retidas no processo. 

 

8.2 A referida habilitação englobará:  

I. Habilitação jurídica,  

II. Habilitação por qualificação técnica,  

III. Habilitação econômico-financeira,  

IV. Regularidade fiscal e  

V. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal – observado o item 8.2.1. 
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8.2.1 Deverão ser entregues dentro do envelope de habilitação, devidamente preenchidos, e 

em original, os seguintes anexos: 

I. Anexo X - Declaração de Não Empregar Menores de Idade; 

II. Anexo XI - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

 

8.3 A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá de: 

 

8.3.1 Cópia do documento oficial de identidade do responsável legal do concorrente com data 

de validade em dia, se for o caso; 

 

8.3.2 Original ou Cópia Autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

8.3.3 Original ou Cópia Autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

com data da última alteração firmada anteriormente à publicação deste Ato Convocatório, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

8.3.4 Original ou Cópia Autenticada da inscrição do ato constitutivo, no caso de associações 

civis, acompanhada de indicação do(s) representante(s) legal (is) em exercício, conforme ata ou 

outra forma prevista; e 

 

8.3.5 Original ou Cópia Autenticada do Decreto de autorização, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.4 A documentação relativa à habilitação por qualificação técnica consistirá de: 

 

8.4.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da 

empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.  

 

8.4.2 Apresentação, a título de comprovação de capacidade técnica da concorrente, de 

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove(m) que a licitante tenha executado serviços de levantamento topobatimétrico 

em rios ou reservatórios.  
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8.4.2.1   Caso o(s) Atestado(s) apresentado(s) não se refira(m) a serviços executados pela 

licitante, referido(s) atestado(s) somente constituirá(ão) prova da experiência da concorrente se o 

profissional indicado no atestado estiver vinculado à empresa como profissional Responsável 

Técnico (RT).  

8.4.2.2   A vinculação do profissional à empresa como profissional Responsável Técnico (RT) 

deverá ser comprovada por meio de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, 

devidamente atualizada e emitida pelo CREA. 

 

8.4.3 Declaração escrita da concorrente de que possui suporte administrativo, aparelhamento 

e condições adequadas, bem como pessoal qualificado, disponível para a execução do objeto 

desta licitação – conforme modelo ANEXO XII (Declaração de Disponibilidade de Instalações, 

Aparelhamento e Pessoal). 

 

8.5 No decorrer da execução dos serviços, o(s) profissional(is) de que trata o subitem 8.4.2.1 

poderá(ão) ser substituído(s), nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por 

profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja objeto de 

anuência do Contratante. 

  

8.6 A documentação relativa à habilitação econômico-financeira consistirá das seguintes 

comprovações: 

 

8.6.1 Certidão negativa de falência ou concordata, na qual conste expressamente se referir 

a negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica até 

120 (cento e vinte) dias antes da data de sua apresentação, salvo se a certidão apresentar data 

de validade, quando esta será observada. 

 

8.6.2 Possuir Capital Mínimo ou Valor do Patrimônio Líquido, na data de apresentação da 

proposta, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratação, que será 

devidamente comprovado através do Balanço Patrimonial apresentado pela Concorrente, 

observado o item 8.6.4. 

 

8.6.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, sendo consideradas 

habilitadas as empresas que apresentarem, nos termos do ANEXO VIII – MODELO DE 

CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA os seguintes resultados: 

I. Liquidez corrente: índice maior ou igual a 1,00; 

II. Liquidez geral: índice maior ou igual a 1,00; e 

III. Solvência geral: índice maior ou igual a 1,00. 
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8.6.4 O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados da 

seguinte forma: 

I. Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em meio 

impresso; 

II. Prova de registro na Junta Comercial devidamente homologado ou, se for o caso, em 

Cartório. 

 

8.7 A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:  

 

8.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do 

Cartão de CNPJ extraído do sítio da Receita Federal do Brasil - RFB; 

 

8.7.2 Prova, em original ou cópia autenticada em cartório competente, de inscrição no cadastro 

de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

8.7.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do 

domicílio ou sede do concorrente; 

 

8.7.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e 

 

8.7.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (a certidão deverá ser nacional, 

atualizada e deverá constar a situação da pessoa jurídica pesquisada em relação a todos os 

seus estabelecimentos, agências ou filiais). 

 

8.8 A prova de regularidade, conforme exigidos nos itens 8.7.3, 8.7.4, e 8.7.5 será 

comprovada exclusivamente mediante CND - Certidão Negativa de Débitos e Certificado de 

Regularidade do FGTS, emitidos, respectivamente, pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio do concorrente, pelo Tribunal Superior do Trabalho, e pela Caixa Econômica 

Federal, via internet através dos sítios dos órgãos ou entidades públicas, ou expedidas 

diretamente pelos órgãos ou entidades públicas, em original ou cópia autenticada em cartório 

competente. 

 

8.9 Os documentos relativos à regularidade fiscal emitidos via internet por órgãos ou 

entidades públicas dispensam a necessidade de autenticações. Em caso de deficiência nas 

informações constantes no documento apresentado ou vencimento do prazo de validade, os 

mesmos poderão ser confirmados via internet durante a sessão, nos termos dos itens 5.6, 5.7 e 

11.1.2 deste Ato Convocatório. 
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9 DO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CREDENCIAMENTO 

 

9.1 No prazo e local designados no Preâmbulo deste Ato Convocatório, será realizado o 

recebimento das propostas, observados os Itens 2.1.1 e 9.2, devendo o concorrente, ou seu 

representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes 

para a prática de todos os atos inerentes ao certame, observadas as disposições do Item 2 deste 

Ato Convocatório. 

 

9.2 Os concorrentes ou seus representantes entregarão envelopes distintos contendo a 

Proposta de Preços e a Habilitação, devidamente identificados, admitindo-se, contudo, os 

envelopes enviados pelos correios via SEDEX, com Aviso de Recebimento, entregues 

impreterivelmente até as 08h30min, da data e local de recebimento das propostas 

estabelecido neste Ato Convocatório, bem como a entrega dos envelopes por pessoas não 

credenciadas, as quais não poderão praticar quaisquer atos inerentes ao certame. 

 

9.3 Caso o concorrente opte pelo envio dos envelopes pelos correios, deverão ser 

observadas as disposições dos Itens 5.3 a 5.5. 

 

9.4 Após a entrega dos envelopes “1 PROPOSTA DE PREÇO” e “2 HABILITAÇÃO”, o 

representante da concorrente, se for o caso, iniciará seu credenciamento, observando-se o 

disposto nos itens 2.1.2 a 2.1.9. 

 

10 DO PROCEDIMENTO  

 

10.1 O julgamento das propostas será realizado em 02 (duas) fases, após o credenciamento 

dos concorrentes presentes no certame: 

 

10.1.1 Classificação de preços, que compreenderá a verificação e análise de todos os 

elementos contidos nos envelopes  “1 Proposta de Preço” das concorrentes; e 

 

10.1.2 Habilitação, que compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 

envelope “2 Habilitação” da Concorrente que apresentou a menor Proposta de Preço, 

relativamente ao atendimento das exigências constantes no Item 8 do presente Ato 

Convocatório. 

 

10.2 Fase de Classificação de Preços: 

 

10.2.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 9, proceder-se-á a imediata abertura do 

envelope  “1 Proposta de Preço” das concorrentes, cujos documentos serão rubricados, folha por 
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folha, pela Comissão Gestora de Licitação e Contratos e pelos representantes presentes de 

todas as concorrentes.  

 

10.2.2 Após a verificação do MENOR PREÇO, a Comissão fará a ordenação dos valores das 

propostas, em ordem crescente. Os concorrentes presentes que efetuaram propostas em até 

10% acima desse valor poderão, junto com o autor da menor proposta, ofertar lances verbais 

e sucessivos com a finalidade de se alcançar o menor preço para o respectivo valor global 

da contratação. Será considerado o vencedor o concorrente que ofertar o MENOR PREÇO 

GLOBAL, observadas as disposições dos itens 6 e 10.2.  

 

10.2.3 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição supracitada, será facultado 

aos 03 (três) concorrentes que apresentarem as melhores propostas e tenham representante 

credenciado na sessão, ofertar lances verbais sucessivos com a finalidade de se alcançar o 

menor preço para o respectivo valor global da contratação, observado o disposto no item 6.9. 

 

10.2.4 Caso o concorrente que entregou pessoalmente ou enviou via correios os envelopes com 

a Proposta de Preço e Habilitação não se fizer presente na sessão de abertura, estará 

renunciando explicitamente ao direito de ofertar lances, sendo mantido pra si o valor informado 

na proposta, para efeito de classificação final no certame.  

 

10.2.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela CGLC, implicará na 

exclusão do concorrente das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 

proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.  

 

10.2.6 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

 

10.2.7 Caso não se realize nenhum lance verbal e haja empate nas propostas escritas, 

ordenadas e classificadas, será realizado sorteio para desempate, em ato público na própria 

sessão.  

10.2.7.1 Caso se realize lance verbal e haja empate nas propostas, será realizado sorteio 

para desempate, em ato público na própria sessão, observado o limite disposto no item 6.9. 

 

10.2.8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a CGLC examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

17 

 

10.2.9 Não sendo aceitável o preço da primeira colocada, à CGLC é facultado abrir negociações 

bilaterais e também com a empresa classificada em primeiro lugar, objetivando uma proposta 

que se configure de interesse do IBIO - AGB Doce. 

 

10.2.10  Para classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

10.2.11  As concorrentes que apresentarem a Proposta de Preço em desacordo com o 

estabelecido neste Ato Convocatório, ou com irregularidades, serão consideradas 

desclassificadas, não se admitindo complementação posterior, observado o item 10.3.5. 

 

10.2.12  Será também desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei. 

 

10.3 Fase de Habilitação: 

 

10.3.1 Depois de aberto o envelope “1 Proposta de Preço” e ultrapassada a fase de lances 

verbais, se for o caso, proceder-se-á à imediata abertura do envelope  “2 Habilitação” da 

concorrente que apresentou a melhor proposta avaliada, ou seja, o proponente detentor do 

menor preço global, para verificação do atendimento das condições fixadas no Ato 

Convocatório, cujos documentos serão rubricados, folha por folha, pela Comissão Gestora de 

Licitação e Contratos e pelos representantes presentes das concorrentes. 

 

10.3.2 Em caso de a concorrente que apresentou o menor preço global deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos no envelope “2 Habilitação”, ou apresentar em desacordo 

com o estabelecido neste Ato Convocatório ou com irregularidades, será inabilitada, não se 

admitindo complementação posterior, observado os itens 5.6 e 5.7. 

 

10.3.3 Caso ocorra o descrito no item 10.3.2 examinar-se-ão os documentos de habilitação das 

demais concorrentes, uma por vez, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

daquela que atenda o Ato Convocatório, sendo esta concorrente declarada vencedora. 

 

10.3.4 Os envelopes de habilitação das demais concorrentes não abertos, após a rubrica dos 

membros da Comissão Gestora de Licitação e Contratos e demais concorrentes no envelope, 

ficarão sob a guarda do IBIO - AGB Doce;  

 

10.3.5 Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os concorrentes forem 

inabilitados, a Comissão Gestora de Licitações e Contratos (CGLC) poderá fixar o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada das causas da 

desclassificação ou inabilitação, permanecendo em seu poder os demais envelopes, 

devidamente rubricados por todos os representantes presentes das concorrentes. 
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10.3.5.1 A critério exclusivo da CGLC, a apresentação da nova documentação de 

Proposta de Preço ou Habilitação poderá se resumir apenas àquelas que apresentarem defeitos, 

incorreções ou outra(s) causa(s) que levaram à desclassificação ou inabilitação do concorrente, 

permanecendo válidas e juntadas aos autos, de forma a compor a documentação de habilitação 

ou a Proposta do licitante, a(s) documentação(ões) já apresentadas e validadas. 

 

10.3.6 No caso de aplicabilidade do disposto no item 10.3.5, a apresentação de nova 

documentação de habilitação será direcionada ao primeiro classificado no certame com menor 

preço global e, no caso da permanência de sua inabilitação, será analisada a nova 

documentação habilitatória dos demais concorrentes, de acordo com a ordem de classificação, 

até que se verifique o licitante vencedor. 

 

10.4 Declarada a habilitação ou inabilitação dos participantes, ou a classificação geral das 

propostas, qualquer concorrente presente na Sessão e devidamente credenciado, poderá 

manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, devidamente consignada em 

Ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação escrita das 

razões recursais, nos termos do item 13, contados da lavratura da ata, devidamente assinada 

pelo recorrente e demais presentes, quando se considerará devidamente intimado o 

recorrente, ficando os demais concorrentes desde já intimados a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, com a 

publicação no site do IBIO - AGB Doce das razões recursais por este apresentadas, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos, na condição em que este se encontrar. 

 

10.5 O recurso tem efeito suspensivo, salvo decisão contrária e soberana da Comissão 

Gestora de Licitação e Contratos.  

 

10.6 A falta de manifestação imediata e motivada do concorrente devidamente credenciado 

importará a decadência do direito de recurso, e a adjudicação do objeto da Seleção ao vencedor. 

 

11 DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

 

11.1 Serão desclassificadas as propostas com documentação incompleta, que apresentarem 

incorreções, que não atenderem ao disposto neste Ato Convocatório e seus respectivos itens.  

 

11.1.1 Se necessário, a Comissão Gestora de Licitação e Contratos poderá suspender a sessão 

para análise da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo com registro em ata, 

podendo inclusive juntar documentação nos autos, como resultado das diligências e consultas 

realizadas, sendo vedado inserir nova documentação que deveria se fazer constante dos 

documentos de propostas e habilitação do concorrente, observado os itens 5.6 e 5.7.  
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11.1.2 A realização de diligências ou consultas poderá se dar no momento da sessão. 

 

11.2 Serão desclassificadas as propostas: 

I. Que não atendam as exigências deste Ato Convocatório; 

II. Que apresentarem Valor Global acima do valor de referência definido no Item 16.4, 

caracterizada pelo superfaturamento; e  

III. Com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados inclusive propostas 

com preços simbólicos ou irrisórios que se revelem incompatíveis com os custos 

dos insumos e encargos pertinentes, observado o item 6.9.1. 

 

11.3 Após o julgamento das propostas, se todos os concorrentes presentes concordarem com 

o resultado e não havendo manifestação da intenção de recorrer, a Comissão Gestora de 

Licitação e Contratos comunicará diretamente aos concorrentes o resultado do certame, fazendo 

constar em Ata, pela qual será dada a devida publicidade ao resultado do julgamento das 

Propostas, através de publicação nos sites do CBH-Doce, cbhdoce.org.br, CBH - Piranga – MG 

cbhpiranga.org.br, CBH - Piracicaba – MG cbhpiracicabamg.org.br, CBH - Santo Antônio – MG 

cbhsantoantonio.org.br, CBH - Suaçuí – MG cbhsuacui.org.br,  CBH - Caratinga – MG 

cbhcaratinga.org.br,  CBH - Manhuaçu – MG cbhmanhuacu.org.br,  CBH – Guandu – ES 

cbhguandu.org.br,  CBH-Santa Maria do Doce – ES cbhsantamariadodoce.org.br, CBH – 

Pontões e Lagoas do rio Doce do IBIO cbhpontoeselagoas.org.br, IBIO - AGB Doce, 

ibioagbdoce.org.br. 

 

11.4 O resultado do julgamento será homologado pelo Diretor Geral do IBIO – AGB Doce, 

após a fase recursal, se for o caso, que, assim procedendo, adjudicará o objeto do certame ao 

concorrente declarado vencedor. 

 

11.5 Antecedendo à contratação poderá ser realizado reexame da documentação 

apresentada pelo concorrente vencedor quando da sua habilitação, para fins de verificação da 

sua atualização. 

 

11.6 O concorrente vencedor deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

contados da data da convocação feita pelo IBIO - AGB Doce, observadas as disposições do item 

5.3.1. 

 

11.6.1 Quando o concorrente vencedor não assinar o contrato no prazo estipulado, sem 

apresentar justificativa devidamente fundamentada, o IBIO - AGB Doce poderá convocar os 

concorrentes remanescentes, observada a ordem de classificação e, ainda, aplicar, se for o 

caso, a penalidade disposta no item 19.2. 

 

12 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

http://cbhdoce.org.br/
http://cbhpiranga.org.br/
cbhpiracicabamg.org.br
cbhsantoantonio.org.br
cbhsuacui.org.br
cbhcaratinga.org.br
cbhmanhuacu.org.br
cbhguandu.org.br
http://cbhsantamariadodoce.org.br/
mailto:ibioagbdoce.org.br
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12.1 Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou, se julgar 

necessário, impugnar este Ato Convocatório até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão 

pública. 

 

12.2 O pedido de esclarecimento poderá ser encaminhado para o e-mail da CGLC 

(cglc@ibio.org.br) ou mediante ofício protocolado diretamente na sede do IBIO - AGB Doce, 

endereçado ao Presidente da Comissão Gestora de Licitação e Contratos, o qual responderá até 

o último dia útil antes da data de abertura da sessão. 

 

12.3 A impugnação deverá ser apresentada somente por escrito, através de petição 

protocolada na sede do IBIO - AGB Doce, observado o item 12.4 e endereçada ao Presidente da 

Comissão Gestora de Licitação e Contratos, ao qual caberá decidir sobre o mérito da 

impugnação antes da homologação do processo de seleção, sem a promoção de efeito 

suspensivo imediato. 

 

12.3.1 A Petição de impugnação deverá cumprir as seguintes formalidades, conforme o caso: 

I. Em se tratando de pessoa física, estar devidamente acompanhada de cópia autenticada 

do documento de identificação de seu peticionário;  

II. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a petição deverá estar acompanhada de cópia 

autenticada do documento de identificação de seu peticionário, juntamente com 

instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida em cartório e com 

expressa outorga de poderes para referido ato, acompanhado ainda de cópia dos atos 

constitutivos da empresa (contrato social, ata de eleição do outorgante, etc.) originais, 

publicação em órgão da imprensa oficial ou extraídos de sites oficiais e/ou 

governamentais ou cópia autenticada em cartório, que comprove a capacidade 

representativa do outorgante ou cópia do contrato social autenticada em cartório, em se 

tratando o peticionário de sócio, dirigente ou proprietário da empresa. 

 

12.4 Poderá ser admitida impugnação mediante protocolo postal através dos Correios, 

postada via SEDEX, com Aviso de Recebimento. Nesse caso, a tempestividade será contada da 

data de chegada da impugnação no IBIO – AGB Doce, conforme respectivo A.R, observado o 

prazo do item 12.1 e o item 12.3.1. 

 

12.5 Acolhido o mérito da impugnação, o Ato Convocatório será suspenso e as falhas 

apontadas serão corrigidas, designando-se nova data para o recebimento e abertura das 

propostas e documentação, salvo se a alteração não afetar a formulação das Propostas, quando 

será mantida a data da sessão. 
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12.6 Toda e qualquer modificação neste Ato Convocatório exige divulgação pela mesma 

forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando 

justificada e, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.   

 

12.7 Serão cancelados ou refeitos apenas os atos que não sejam passíveis de 

aproveitamento. 

 

12.8 O IBIO - AGB Doce poderá revogar o presente Ato Convocatório por razões de interesse 

público devidamente justificado, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de terceiros, devidamente fundamentado, observados os itens 22.1 a 22.4. 

 

13 DO RECURSO 

 

13.1 Os Recursos em relação ao presente Ato Convocatório ficam condicionados, 

obrigatoriamente, à apresentação formal de cópia do documento de identificação de seu 

peticionário, acompanhado de instrumento público ou particular de procuração com firma 

reconhecida em cartório e com expressa outorga de poderes para referido ato, acompanhado 

ainda de cópia dos atos constitutivos da empresa (contrato social, ata de eleição do outorgante, 

etc.), que comprove a capacidade representativa do outorgante. 

 

13.1.1 Caso o peticionário do Recurso seja o representante já devidamente credenciado da 

concorrente no certame, nos termos do item 2 deste Ato Convocatório, ficam dispensadas as 

exigências dos documentos referidos no Item 13.1, devendo a Petição estar devidamente 

assinada. 

 

13.2 Caso o peticionário seja sócio da concorrente com poderes de representação ou titular 

de firma individual, deverá apresentar, além da cópia de seu documento de identificação, os 

correspondentes documentos comprobatórios, (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua 

eleição, etc.) nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

13.2.1 Caso o peticionário do Recurso seja o representante já devidamente credenciado da 

concorrente no certame, nos termos do item 2 deste Ato Convocatório, ficam dispensadas as 

exigências dos documentos referidos no Item 13.2, devendo a Petição estar devidamente 

assinada. 

 

13.3 Declarada a habilitação ou inabilitação dos participantes, ou a classificação geral das 

propostas, qualquer participante devidamente credenciado, presente na Sessão, poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, devidamente consignada em Ata, 

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação escrita das razões 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

22 

 

recursais, contados da lavratura da ata, devidamente assinada pelo recorrente e demais 

presentes, quando se considerará devidamente intimado o recorrente, ficando os demais 

concorrentes intimados a apresentar contrarrazões em, também, 03 (três) dias úteis, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente com a publicação no site do IBIO - AGB 

Doce das razões recursais por este apresentadas, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos, na condição em que este se encontrar, devendo o Recurso e as suas contrarrazões ser 

protocolados na sede do IBIO - AGB Doce, observado os itens 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 

13.9. 

 

13.4 O recurso tem efeito suspensivo, salvo decisão contrária e soberana da Comissão 

Gestora de Licitação e Contratos. 

 

13.5 As razões e contrarrazões recursais devem ser dirigidas ao Presidente da Comissão 

Gestora de Licitação e Contratos do IBIO - AGB Doce e protocoladas diretamente no endereço 

constante no rodapé deste instrumento, observado o item 13.1, 13.2, 13.3, 13.6 e 13.7, sem 

direito à sustentação oral ou escrita complementar por parte do manifestante.  

 

13.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Ato Convocatório, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário, sendo que os prazos só se iniciam e vencem em dia de 

expediente no IBIO - AGB Doce. 

 

13.7 Poderá ser admitido recurso, bem como suas contrarrazões, mediante protocolo postal 

através dos Correios, postada via SEDEX, com Aviso de Recebimento (A.R.), observado o item 

13.1 e 13.2. Nesse caso, a tempestividade será contada da data de postagem do recurso 

para o IBIO AGB-Doce, conforme respectivo A.R. 

 

13.7.1 O Recorrente/Contrarrazoante deverá enviar para o IBIO - AGB Doce, via e-mail 

(cglc@ibio.org.br), no primeiro dia útil após a postagem, o código de postagem para 

rastreamento do documento.  

 

13.8 A falta de manifestação imediata e motivada do participante devidamente credenciado, 

na sessão, importará a decadência do direito de interposição de recurso. 

 

13.9 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

13.10 Não será admitida a participação de um mesmo representante ou procurador para mais 

de uma recorrente. 

 

mailto:cglc@ibio.org.br
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13.11 As manifestações ou recursos de cada pessoa jurídica em todos os procedimentos se 

darão através de somente 01 (um) representante. 

 

13.12 Não será conhecida a peça recursal cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 

e/ou subscrita por representante que não esteja habilitado para responder pelo concorrente, nos 

termos dos itens 13.1 e 13.2. 

 

13.13 Decorrido o prazo de apresentação das razões e contrarrazões de recursos ou desde 

que julgados os recursos porventura interpostos, o resultado do julgamento será proclamado 

pela Comissão Gestora de Licitação e Contratos ou pelo Diretor Geral do IBIO - AGB Doce, 

conforme for o caso. 

 

14 DA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

14.1 O objeto da presente Seleção de Propostas deverá ser executado diretamente em campo 

e ao longo da Bacia do Rio Doce, situada nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

inclusive nos rios afluentes referidos no TERMO DE REFERÊNCIA – TDR (Anexo I), e nas 

Seções Topobatimétricas constantes do Anexo II. O objeto poderá ser executado, em parte, nas 

dependências do IBIO - AGB Doce, na sede da pessoa jurídica contratada, e quando necessário, 

junto a qualquer órgão, entidade pública ou privada, ou no local indicado pela CONTRATANTE, 

de acordo com as necessidades dos serviços e interesse e conveniência do IBIO - AGB Doce, 

conforme especificação constante do Termo de Referência – TDR (ANEXO I), com vistas a 

assegurar as condições imprescindíveis e específicas da execução dos serviços. 

 

14.2 Caberá ao Diretor Geral do IBIO - AGB Doce designar um funcionário para acompanhar 

e atestar a execução do serviço. 

 

14.3 O recebimento dos produtos ou qualquer atraso justificado no seu exame e aprovação, 

não implica concordância do IBIO - AGB Doce com os seus termos e nem tão pouco anuência 

com qualquer falha ou impropriedade que porventura vier a ser apurada posteriormente, não 

excluindo a responsabilidade da CONTRATADA em face das obrigações assumidas e a 

necessária readequação do(s) produto(s), sem custo adicional. 

 

15 DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

15.1 Os recursos financeiros para pagamento do objeto deste Ato Convocatório (e respectivas 

despesas decorrentes) serão provenientes dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, repassados pela Agência Nacional de 

Águas - ANA, conforme Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, e seus respectivos aditivos, 
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previstos no Plano de Aplicação Plurianual aprovado pelos Comitês com atuação na Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

16 DO VALOR E PRAZO 

 

16.1 A contratação de prestação de serviços terá o prazo estimado de 210 (duzentos e dez) 

dias, com vigência a partir da data da assinatura do Contrato de Prestação de Serviço, 

observado o prazo de entrega dos produtos disposto no Item 12 do Termo de Referência (Anexo 

I), podendo ser prorrogado, sem correção ou reajustamento no valor do Contrato. 

 

16.2 Os produtos deverão ser entregues pela CONTRATADA dentro da vigência do Contrato 

e no prazo de entrega disposto no Item 12 do Termo de Referência (Anexo I), salvo a ocorrência 

de casos fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução e, 

ainda, em razão do atraso justificado na validação dos produtos por parte do IBIO - AGB Doce.  

 

16.3 Os produtos entregues pela CONTRATADA e que apresentem necessidade de 

adequação para atendimento aos apontamentos dispostos nos pareceres do IBIO - AGB Doce 

deverão ser adequados pela CONTRATADA, e se necessário, novamente readequados até 

a entrega final do produto devidamente corrigido, complementado ou adequado, 

independentemente de termo de prorrogação contratual, sem qualquer ônus, reajustamento 

ou correção de valores, ainda que as referidas adequações e readequações sejam procedidas 

posteriormente à vigência do contrato. 

 

16.4 O valor global máximo estimado da presente contratação será de R$ 1.660.500,00 (um 

milhão, seiscentos e sessenta mil e quinhentos reais), conforme os itens descritos no Termo 

de Referência (ANEXO I) deste Ato Convocatório, e observado o item 20.1. 

 

16.4.1 A definição do preço global máximo, estimado para a presente contratação, foi obtida 

pela média de 4 (quatro) orçamentos colhidos em pesquisa mercadológica, relativamente aos 

serviços esperados, descritos no ANEXO I – TDR, desse Ato Convocatório. 

 

17 DO CONTRATO 

 

17.1 Para disciplinar os respectivos direitos e obrigações, as partes firmarão o correspondente 

Termo de Contrato, conforme minuta anexa a este Ato Convocatório - (ANEXO XV). 

 

17.2 Caso um consórcio consagre-se vencedor do certame, a apresentação de instrumento 

definitivo de registro é condição para a celebração do Contrato. 

 

18 DO PAGAMENTO 
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18.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ou qualquer outro meio idôneo 

adotado pelo IBIO - AGB Doce, após a efetiva prestação dos serviços e no prazo de até 15 

(quinze) dias, contados do expresso atesto/aprovação do IBIO - AGB Doce, relativamente 

aos respectivos produtos estabelecidos nos Itens 10 - Produtos Esperados e 11 – Método de 

Trabalho e Conteúdo Mínimo dos Produtos, do ANEXO I - Termo de Referência, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura de serviço, observando-se a retenção dos tributos e 

contribuições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a 

legislação vigente, quando for o caso, observado o Item 18.4 a 18.8. 

 

18.1.1 Para que o pagamento ocorra dentro do mesmo mês de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do item 18.1, os Produtos constates Itens 10 - Produtos Esperados e 

11 – Método de Trabalho e Conteúdo Mínimo dos Produtos, do ANEXO I - Termo de Referência, 

devem ser entregues à CONTRATANTE impreterivelmente até o dia 15 do mês, para o devido 

atesto/aprovação e posterior autorização para a emissão da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do 

Item 18.2.  

 

18.1.2 Os Produtos/serviços que forem entregues após o dia 15 do respectivo mês, somente 

terão a Nota Fiscal/Fatura autorizada para emissão e pagamento no mês subsequente, 

condicionada ao expresso atesto/aprovação dos Produtos pelo IBIO – AGB Doce, observando o 

prazo de pagamento disposto no Item 18.1 e o prazo para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

disposto no item 18.1.1. 

 

18.2 A Nota Fiscal/Fatura somente será emitida após o expresso atesto/aprovação dos 

respectivos produtos e determinação do IBIO - AGB Doce, devendo especificar as informações 

constantes do Item 18.4, bem como os recursos financeiros constantes no Item 15 deste Ato 

Convocatório e especificado nas respectivas ordens de serviço. 

 

18.3 A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a entrega do Produto 01 – Plano 

de Trabalho, a correspondente Anotação da Responsabilidade Técnica – ART de todo o 

objeto contratado, devidamente quitado junto ao respectivo Conselho regulamentador e 

fiscalizador profissional. 

 

18.4 Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado, obrigatoriamente: 

I. O número deste Ato Convocatório: Ato Convocatório n°02/2017; 

II. O número do Contrato a ser firmado: Contrato nº...../2017; 

III. O número do Contrato de Gestão especificado na Ordem de Serviço: Contrato de 

Gestão ANA nº 072/2011; 

IV. A descrição detalhada dos serviços prestados, conforme o objeto do presente Ato 

Convocatório e respectivas Ordens de Serviço. No Produto 02, em caso de 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

26 

 

Relatórios Parciais de Levantamento deverá ser informado o número de sessões 

topobatimétricas levantadas. 

V. O respectivo valor bruto. 

VI. As retenções na fonte de modo análogo àquelas previstas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

 

18.5 Na Nota Fiscal/Fatura deverão vir destacadas, também, retenções na fonte de modo 

análogo àquelas previstas pela Secretaria da Receita Federal. 

 

18.6 Mesmo que a CONTRATADA não faça constar na Nota Fiscal/Fatura as retenções 

citadas no subitem acima, o IBIO - AGB Doce fará as retenções previstas em tal legislação e as 

repassará, integralmente, para a Secretaria da Receita Federal através de Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais – DARF e/ou ao Município relativamente ao ISSQN. 

 

18.7 Caso a CONTRATADA esteja dispensada de alguma das retenções citadas, deverá 

apresentar documentação comprobatória, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de forma 

análoga àquela prevista pela Secretaria da Receita Federal. 

 

18.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de 

suas obrigações, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, ou ainda de natureza 

fiscal, devendo a CONTRATADA, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, fazer 

prova do recolhimento mensal dos encargos sociais e previdenciários, quais sejam, INSS, 

FGTS, bem como apresentar as respectivas Certidões Negativas da Fazenda Federal, 

Estadual, Municipal e Trabalhista.  

 

18.8.1.  Além das exigências constantes do subitem 18.8, a CONTRATADA deverá comprovar, 

como condição para pagamento, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a 

manutenção da sua qualificação econômica – financeira, através de Certidão Negativa de 

Falência ou Concordata, expedida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de apresentação 

da mesma, salvo se a certidão apresentar data de validade, quando esta será observada, na 

qual conste expressamente se referir a negativa de falência ou concordata. 

 

18.9 Quando se tratar de Consórcio, a empresa líder será a responsável pela apresentação 

dos documentos indicados no item 18.8 e 18.8.1.  

 

18.9.1 O pagamento será feito à empresa líder do consórcio, que exclusivamente se 

responsabilizará pelo repasse dos valores remuneratórios às demais Consorciadas.  

 

18.9.2 Não há qualquer responsabilidade da Contratante em relação ao repasse dos valores 

remuneratórios às demais Consorciadas, por parte da Empresa líder do consórcio. 
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18.10 O IBIO - AGB Doce reserva-se o direito de se recusar a efetuar o pagamento se, no ato 

da atestação/liquidação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação 

apresentada e aceita, bem como contrariar algum dispositivo deste Ato Convocatório e seus 

Anexos. 

 

18.11 Os pagamentos processados pelo CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de 

suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços. 

 

19 DAS SANÇÕES 

 

19.1 O concorrente que não mantiver a proposta, falhar, frustrar ou fraudar a execução dos 

serviços, tiver comportamento inidôneo, fizer declaração falsa ou deixar de cumprir o Contrato, 

estará sujeito ainda às sanções fixadas neste Ato Convocatório e seus anexos, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas na legislação civil ou penal, especialmente quanto à 

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 

 

19.2 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de 

convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

seguintes penalidades: 

 

19.2.1 Multa de 10% (dez por cento) do valor global da contratação; e 

 

19.2.2 Suspensão temporária de participar de Seleção de Propostas, e impedimento de 

contratar com o IBIO - AGB Doce, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

19.3 Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato o IBIO - AGB Doce poderá aplicar à 

CONTRATADA as sanções fixadas a seguir, sem prejuízo de outras previstas em lei: 

I. Advertência que será aplicada sempre por escrito;  

II. Multa moratória, que será aplicada à razão de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total 

dos serviços contratados, por dia de atraso injustificado em sua prestação. 

III. Multa compensatória, que poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa, em especial, nos seguintes casos:  

a) Recusa em prestar os serviços relativos ao objeto contatado, multa de 10% (dez 

por cento) do valor total;  

b) Prestação dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de 

qualidade, quantidade, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar com o IBIO - AGB Doce; 

V. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização à CONTRATANTE por perdas e danos. 
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VI. Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

prestador de serviço ou concorrente remanescente.  

 

19.4 As sanções previstas no item 19.3 poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

19.5 As multas previstas no item 19.3 deverão ser recolhidas dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data da intimação para o pagamento, após decisão final em recurso, se 

for o caso, em conta corrente informada pelo IBIO - AGB Doce.  

 

19.6 Caso a importância devida não seja recolhida será descontada automaticamente, ou 

ajuizada conforme previsto em lei, inclusive com a inscrição do valor em dívida ativa da União, 

se for o caso.  

 

19.7 As sanções previstas nos incisos II e III do item 19.3 poderão também ser aplicadas aos 

concorrentes ou profissionais que tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

deste Ato Convocatório.  

 

19.8 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pelo IBIO - AGB Doce, a ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

 

19.9 As multas estipuladas no item 19.3 serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução 

total ou parcial das obrigações assumidas. 

 

19.10 Em todos os casos de sanções previstas neste instrumento será concedida a ampla 

defesa e o contraditório. 

 

20 DO NÃO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DAS ALTERAÇÕES 

 

20.1 Os valores contratados NÃO sofrerão aumento, reequilíbrio, reajustes ou alterações, 

ainda que prorrogado o contrato para atender as adequações técnicas que se fizerem 

necessárias, nos termos do Item 16.3. 

 

20.2 O contrato firmado poderá ser alterado com acréscimos ou supressões, em seus 

quantitativos, de até 25% do valor contratual atualizado, considerando o disposto na Resolução 

ANA nº 552/2011. 
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20.3 O IBIO AGB Doce poderá realizar supressão do objeto contratado, em quaisquer de seus 

itens, inclusive em percentuais superiores a 25% do valor estimado do contrato, devidamente 

corrigido, conforme cláusula contratual específica, constante da Minuta de Contrato anexa ao 

presente Ato Convocatório. 

 

21 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

21.1 Resolução ANA nº 552, de 08 de agosto de 2011, que aprova o regulamento para 

aquisição e alienação de bens e para a contratação de obras e serviços pelas entidades 

delegatárias das funções de Agência de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 09 de 

junho de 2004. 

 

21.2 Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, celebrado em 26 de outubro de 2011 entre a 

Agência Nacional de Águas - ANA e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), Entidade 

Delegatária, e seus respectivos aditivos, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce, para o exercício de funções de Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Doce, 

publicado no D.O.U em 04 de novembro de 2011. 

 

22 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

22.1 O Diretor Geral do IBIO - AGB Doce poderá revogar este Ato Convocatório por razões de 

interesse e conveniência, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato fundamentado. 

 

22.2 A anulação do Ato Convocatório induz à do Contrato. 

 

22.2.1 O prazo para recurso no caso de anulação ou revogação do Ato Convocatório será de 03 

(três) dias úteis, contados da publicação do respectivo Termo de Anulação/Revogação no site do 

IBIO - AGB Doce, observadas as disposições do item 13.1, 13.2, 13.6 e 13.7. 

 

22.3 Os concorrentes não terão direito a indenização em razão da anulação desta Seleção de 

Propostas. 

 

22.4 No caso de revogação e anulação deste Ato Convocatório é assegurado o contraditório, 

nos termos do item 22.2.1.   

 

22.5 A data de recebimento dos envelopes poderá ser alterada por conveniência do IBIO - 

AGB Doce, sem prejuízo da observância dos demais procedimentos decorrentes. 
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22.6 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização deste Ato Convocatório na data prevista, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido.  

 

22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Ato Convocatório excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dias de 

expediente do IBIO - AGB Doce. 

 

22.8 A homologação do resultado deste Ato Convocatório não implicará em direito à 

contratação. 

 

22.9 Todo o material, inclusive de natureza intelectual, produzido e pago no âmbito deste Ato 

Convocatório, passa a ser propriedade do IBIO - AGB Doce. 

 

22.10 O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Ato Convocatório será o 

da Justiça Comum, da Comarca de Governador Valadares/MG, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

22.11 O inteiro teor deste Ato Convocatório, assim como quaisquer esclarecimentos sobre o 

mesmo poderão ser obtidos no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, na sede do IBIO - AGB 

Doce, ou nos endereços eletrônicos do CBH-Doce, cbhdoce.org.br, CBH - Piranga – MG 

cbhpiranga.org.br, CBH - Piracicaba – MG cbhpiracicabamg.org.br, CBH - Santo Antônio – MG 

cbhsantoantonio.org.br, CBH - Suaçuí – MG cbhsuacui.org.br, CBH - Caratinga – MG 

cbhcaratinga.org.br, CBH - Manhuaçu – MG cbhmanhuacu.org.br, CBH – Guandu – ES 

cbhguandu.org.br, CBH-Santa Maria do Doce – ES cbhsantamariadodoce.org.br, CBH – Pontões 

e Lagoas do rio Doce do IBIO cbhpontoeselagoas.org.br e IBIO- AGB Doce, ibioagbdoce.org.br.  

 

23 INTEGRAM O PRESENTE ATO CONVOCATÓRIO OS SEGUINTES ANEXOS 

ANEXO I - Termo de Referência  

ANEXO II  - Localização das Seções Topobatimétricas  

ANEXO III - Marco de Concreto  

ANEXO IV - Detalhe do Marco de Concreto e do Pino Metálico 

ANEXO V - Croqui de Perfil da Seção Topobatimétrica  

ANEXO VI - Croqui para Cadastro de Estrutura  

ANEXO VII - Modelo de ficha descritiva de marco 

ANEXO VIII - Modelo de Cálculo para Qualificação Econômico-Financeira 

ANEXO IX - Modelo de Termo de Proposta Financeira  

ANEXO X - Declaração de Não Empregar Menores de Idade  

ANEXO XI - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos   

ANEXO XII – Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal 

http://cbhdoce.org.br/
http://cbhpiranga.org.br/
cbhpiracicabamg.org.br
cbhsantoantonio.org.br
cbhsuacui.org.br
cbhcaratinga.org.br
cbhmanhuacu.org.br
cbhguandu.org.br
http://cbhsantamariadodoce.org.br/
mailto:ibioagbdoce.org.br
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ANEXO XIII - Modelo de Termo de Compromisso Particular de Consórcio  

ANEXO XIV - Modelo de etiqueta para identificação dos envelopes  

ANEXO XV - Minuta de Termo Contratual 

 

 

Governador Valadares, 19 de abril de 2017.  

 

 

 

RICARDO ALCÂNTARA VALORY 

Diretor Geral do IBIO - AGB Doce 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TDR 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

 

COLETA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TOPOBATIMETRIA PARA O 

LEVANTAMENTO DE SEÇÕES FLUVIAIS 

TRANSVERSAIS, MARCAS DE CHEIAS, 

LINHA D’ÁGUA E GEORREFERENCIAMENTO 

DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS NA BACIA 

DO RIO DOCE. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este Termo de Referência (TDR) tem por finalidade a contratação de serviços de topobatimetria, 

que visa aprofundar o conhecimento físico da bacia sobre a conformação dos rios a serem 

estudados, as infraestruturas existentes e que interferem ou sofrem com a dinâmica das cheias, 

o levantamento de marcas de cheias passadas e de perfil de linha d’água, o que permite melhor 

calibração dos modelos e o georreferenciamento das estações fluviométricas na Bacia do Rio 

Doce. 

O TDR estabelece os requisitos para o levantamento de seções fluviais transversais, marcas de 

cheias, linha d’água e georreferenciamento de estações fluviométricas na bacia do rio doce, com 

descrição dos produtos a serem apresentados ao IBIO - AGB Doce, durante a vigência do 

contrato.  

Também se encontram detalhados a metodologia, os prazos para entrega dos produtos, bem 

como a qualificação mínima da equipe que irá executar o serviço. 

 

2. CONTEXTO 

2.1. A Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

A bacia do rio Doce encontra-se situada na região Sudeste do País, entre os paralelos 17°45' e 

21°15' S e os meridianos 39°30' e 43°45' W, compondo a região hidrográfica do Atlântico 

Sudeste. Possui uma área de drenagem de cerca de 86.715 km², dentre os quais 86% 

pertencente ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do Espírito Santo, englobando 

um total de 228 municípios, dos quais 211 possuem sede dentro da bacia. 

O rio Doce possui suas nascentes nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas Gerais, 

e suas águas percorrem aproximadamente 850 km até atingir o Oceano Atlântico, no povoado de 

Regência, distrito do município de Linhares, no Espírito Santo (Figura 1). Existem dois rios de 
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dominialidade federal na bacia do rio Doce: o rio Doce e o rio José Pedro, afluente do rio 

Manhuaçu. 

A bacia limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a sudoeste com a bacia 

do rio Grande, a oeste com a bacia do rio São Francisco, ao norte e noroeste com a bacia do rio 

Jequitinhonha e a nordeste com as bacias do litoral norte do Espírito Santo. 

No Estado de Minas Gerais a bacia do rio Doce compõe-se de seis Unidades de Gestão dos 

Recursos Hídricos (UGRHs) com Comitês de Bacia já estruturados e no Estado do Espírito 

Santo, a bacia conta com três UGRHs com Comitês de Bacia também existentes. Esses comitês 

se inter-relacionam através do Comitê da Bacia do rio Doce (CBH Doce). 

As nove unidades estaduais de gestão de recursos hídricos (UGRHs) da bacia contemplam as 

UGHR1 Piranga; UGHR 2 Piracicaba; UGHR 3 Santo Antônio; UGHR 4 Suaçuí; UGHR 5 

Caratinga e UGHR 6 Manhuaçu, em Minas Gerais, e três no Espírito Santo, correspondente às 

UGHR 7 Guandu; UGHR 8 Santa Maria do Doce e UGHR 9 São José. 

 

Figura 1: Localização da bacia do rio Doce  
 

A atividade econômica da bacia do rio Doce é bastante diversificada, destacando-se: a 

agropecuária (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-açúcar, criação de 

gado leiteiro e de corte e suinocultura.); a agroindústria (sucroalcooleira); a mineração (ferro, 

ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas e outros); a indústria (celulose, siderurgia e 

laticínios); o comércio e serviços de apoio aos complexos industriais; e a geração de energia 

elétrica. 

A maioria da bacia encontra-se na classe de susceptibilidade erosiva forte, cerca de 58% da 

área, ocupando principalmente a Depressão do rio Doce, enquanto 7% da área da bacia se 

inserem na categoria de susceptibilidade muito forte. As bacias atingidas integram o alto curso 

do Piracicaba, mais precisamente nas cabeceiras do rio Santa Bárbara e na sub-bacia do Suaçuí 
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Grande, que estão associadas aos seguintes aspectos: estiagens prolongadas, chuvas 

torrenciais, solos susceptíveis e extensos depósitos superficiais friáveis que ocorrem em terraços 

fluviais e nas baixas vertentes. 

A unidade do rio Suaçuí constitui uma das áreas mais problemáticas da bacia, com presença de 

sulcos, erosão laminar, voçorocas, ravinas ativas e rochas expostas possibilitando a ocorrência 

de deslizamentos, deslocamentos e queda de blocos. Na unidade do rio Guandu predomina a 

classe forte (56%) e muito forte (10%), com ocorrência de solos frágeis e chuvas intensas. Na 

área de drenagem da unidade do rio São José a classe de susceptibilidade à erosão é muito 

fraca, predominando os eventos relacionados à inundação e sedimentação. 

De acordo com dados do DNPM, predominam na bacia as concessões de lavra para materiais 

de construção, rochas ornamentais, minério de ferro e gemas. A porção mineira da bacia do rio 

Doce apresenta importantes depósitos de minério de ferro, compostos principalmente por 

hematita, que são utilizados diretamente em altos-fornos na forma de minério granulado. Na área 

encontram-se instaladas grandes empresas como a Samarco Mineração que possui unidade em 

Ouro Preto e Mariana (Complexo da Alegria), a empresa Anglo Gold Ashanti em Conceição do 

Mato Dentro e a Vale que mantém unidades de mineração em várias cidades da bacia, 

destacando-se os complexos localizados em Itabira, Ouro Preto e Mariana, e o grande complexo 

minerador denominado Brucutu, situado em São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Na bacia do rio Doce registram-se jazidas de ouro em vários municípios, como Ouro Preto-

Mariana (Mina da Passagem), Caeté-Santa Bárbara (Gongo Soco, Quebra-Ossos, Catita, Ouro 

Fino, etc.), além do Serro e Conceição do Mato Dentro. Em relação às rochas ornamentais, o 

estado do Espírito Santo é o maior produtor do país em termos de quantidade, com destaque 

para o granito. Dois minerodutos da Samarco operam em paralelo na bacia, com origem na mina 

do Germano, no município de Mariana, tendo como destino o porto de Ponta Ubu, no Espírito 

Santo, fora da bacia do rio Doce. 

Para o sistema hidrológico subterrâneo da bacia é possível definir, basicamente, duas unidades: 

os aquíferos Granulares ou Porosos, representados por uma sequência de rochas sedimentares, 

e os aquíferos fissurados, nos quais a acumulação e circulação das águas subterrâneas são 

feitas através da porosidade secundária desenvolvida por falhas, fraturas e diáclases e que 

ocupam 91% da área da bacia. 

Os poços manuais ou cisternas estão distribuídos por toda a bacia, com maior concentração em 

Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, captando águas de aluviões do rio Piracicaba. Esses 

poços apresentam vazão média de 1,7 l/s e profundidade variável entre 5 e 20 metros. Os poços 

tubulares têm profundidade entre 20 e 250 metros. O poço mais profundo (250m) foi perfurado 

pela Vale em Itabira. 

A bacia abriga 80 Unidades de Conservação, sendo 69 localizadas em Minas Gerais e 11 no 

Espírito Santo. Abriga também duas grandes áreas reconhecidas pela UNESCO como Reservas 

da Biosfera, caracterizadas como áreas de importância mundial na conservação da 

biodiversidade, onde é possível desenvolver a gestão integrada da terra, das águas e da 

biodiversidade, a partir de um mosaico de unidades de UCs. São elas: a Reserva da Biosfera da 
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Mata Atlântica (RBMA), no Espírito Santo, e a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço 

(RBSE), com parte de sua área na bacia, abrigando dois importantes biomas gravemente 

ameaçados, a mata atlântica e o cerrado. 

Com objetivo de preservar um remanescente florestal com 240 km² da Floresta dos Tabuleiros, 

foi criada em 1982 a Reserva Biológica de Sooretama, que, juntamente com a Reserva Florestal 

Vale do Rio Doce, forma o maior maciço florestal do Espírito Santo, com cerca de 460 km². 

O maior remanescente de mata atlântica da bacia é o Parque Estadual do Rio Doce, criado em 

1944, sendo o primeiro parque estadual do estado de Minas Gerais. Com uma área de 360 km², 

tem como principal objetivo a proteção da mata atlântica e do sistema de lagos do médio rio 

Doce, sendo aberto ao turismo. 

A bacia é considerada de grande importância em termos de riqueza de espécies de peixes, 

concentradas principalmente nos sistemas lacustres do médio rio Doce e da sua foz, no 

município de Linhares/ES, importante sítio de desova de espécies de tartarugas marinhas 

ameaçadas de extinção. As restingas de Linhares compõem o corredor Central da Mata 

Atlântica, sendo reconhecidas como áreas especiais de endemismos de vertebrados, 

consideradas insubstituíveis para a conservação da fauna de vertebrados na bacia do rio Doce. 

A planície costeira formada no delta do rio Doce foi classificada pelo Ministério do Meio Ambiente 

como região de alta prioridade para a conservação da biodiversidade costeira e marinha no 

Brasil. 

Existem vários reservatórios na bacia do rio Doce (Candonga, Guilman Amorim, Sá Carvalho, 

Salto Grande, Porto Estrela, Aimorés, Mascarenhas), porém não apresentam potencial de 

regularização de vazões (tempos de residência bem inferiores a um mês), não influenciando na 

disponibilidade hídrica baseada em séries históricas. 

 

2.1.1. Principais problemas 

O desmatamento generalizado e o mau uso dos solos, seja para a monocultura do eucalipto 

como para agricultura ou pastagem, tem conduzido a região a um intenso processo de erosão, 

cujos sedimentos resultantes tendem a assorear os cursos d'água. O baixo curso do rio Doce é a 

mais afetada pelo assoreamento, devido às cargas de sedimentos provenientes das áreas a 

montante. Além do assoreamento, ocorre a contaminação dos cursos d'água pelo uso 

indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras e pela urbanização da bacia, principalmente pelo 

quase inexistente sistema de tratamento de esgotos.  

Outro grande problema ambiental evidenciado na bacia é ocorrência frequente de inundações. O 

desmatamento indiscriminado e o manejo inadequado do solo criaram condições favoráveis à 

formação de processos erosivos, que somado aos despejos inadequados advindos da 

mineração e de resíduos industriais e domésticos, deram origem ao contínuo processo de 

assoreamento dos leitos dos rios da bacia. Além disso, algumas cidades ocuparam a planície de 

inundação dos rios e de tempos em tempos, períodos de chuva mais severos provocam o 

alagamento de parte destas planícies, trazendo graves prejuízos à região. 
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Durante o verão, massas de ar frio se deslocam do Sul do Brasil em direção ao norte, na altura 

da região Sudeste, perdem a sua força e se deslocam no sentido oeste para leste sobre o centro 

de Minas Gerais em direção ao Espírito Santo e sul da Bahia. Este processo ocorre várias vezes 

ao longo do verão e geram as precipitações de origem frontal, comuns nesta região. Estas 

precipitações são de longa duração, de intensidade moderada e abrangem grandes áreas. 

Aliado a este fenômeno, algumas vezes se dá a formação da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul - ZCAS sobre a região, o que favorece o deslocamento da umidade vinda da Amazônia, 

intensificando as precipitações principalmente convectivas, que são causadas pela ascensão 

rápida e consequentemente condensação de massa de ar provocada pelas altas temperaturas 

verificadas no verão. São precipitações localizadas, intensas, de curta duração e podem 

provocar as inundações bruscas ou enxurradas. 

A bacia do rio Doce está justamente localizada na região em que acontece este desvio das 

frentes frias em direção ao oceano Atlântico, portanto apesar de ser uma região de precipitação 

média anual da ordem de 900 a 1.500 mm, no verão úmido, o deslocamento da frente fria 

provoca precipitações que alimentam os cursos de água por vários dias provocando as 

enchentes e inundações, tanto em pequenas como em grandes bacias. 

 

2.1.2. Grandes cheias 

Em fevereiro de 1979 houve uma grande cheia. As cidades mais atingidas ao longo do rio Doce 

foram: Linhares, Colatina no Espírito Santo; Aimorés, Conselheiro Pena e Governador Valadares 

em Minas Gerais. Nos demais afluentes as cidades mais atingidas foram: Rio Piracicaba, Nova 

Era Timóteo e Coronel Fabriciano ao longo do rio Piracicaba; Caratinga do rio Caratinga e 

córrego São João; Manhuaçu do rio Manhuaçu; Ferros do rio Santo Antônio; Mariana do rio do 

Carmo; Frei Inocêncio do rio Suaçuí Grande e Itaguaçu do rio Santa Joana, está no Estado do 

Espírito Santo. Além disso, foram inundados dez trechos do leito da estrada de ferro Vitória 

Minas, no médio rio Doce, num total de 36 quilômetros, por 72 horas, mas por questões de 

segurança o tráfego foi interrompido por duas semanas, interrompendo a extração do minério de 

ferro. O tráfego da BR-101 e outras rodovias também foram interrompidos. Estima-se que a 

cheia deixou 47.776 desabrigados, 74 mortos e 4.424 residências danificadas ou destruídas. 

A cheia de 1997 ocorreu na bacia do rio Doce logo após o Réveillon. As cidades mais atingidas 

por esta cheia encontram-se na calha do rio Doce a jusante da cidade de Governador Valadares. 

A partir desta cheia foi criado o sistema de alerta na bacia, o qual é operado através de uma 

parceria entre a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Agência Nacional de Águas-ANA e Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas-IGAM. Estima-se que a cheia deixou 57.705 desabrigados, 2 

mortos e 7.225 residências danificadas ou destruídas. 

Em janeiro de 2003 houve uma intensificação das chuvas na região, principalmente convectivas 

devido à formação da ZCAS. Em vários municípios foram registradas precipitações intensas, de 

curta duração, que provocaram grandes inundações em pequenas bacias. As principais cidades 

atingidas foram: Caratinga, Manhuaçu, Ponte Nova e Resplendor e outras localizadas nas bacias 

dos rios Caratinga, Manhuaçu e Guandu. Na bacia do Rio Caratinga as principais cidades 
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atingidas foram: Caratinga, Ubaporanga, Inhapim e Dom Cavati. Em Caratinga, 1.900 casas 

foram danificadas ou destruídas, 2 prédios foram destruídos, 2.800 pessoas ficaram desalojadas 

ou desabrigadas, 120 deslizamentos de terra foram registrados, 6 pontes foram destruídas e 

houve 4 vítimas fatais. Em Ubaporanga, 10 casas foram destruídas e 350 pessoas ficaram 

desalojadas ou desabrigadas. Em Dom Cavati 420 casas foram atingidas, 1.200 pessoas ficaram 

desalojadas e 100 ficaram desabrigadas. Em Manhuaçu, a BR 116 (Rio-Bahia) foi interrompida, 

houve inundações nas residências e no centro comercial e registrada uma vítima fatal. 

Em janeiro de 2004, foram registradas inundações principalmente devido a chuvas convectivas. 

Em Manhuaçu, 685 pessoas ficaram desalojadas e 298 desabrigadas. Em Caratinga foram 

contabilizados prejuízos da ordem de 72 milhões de reais. A cheia de 2008 ocorreu no mês de 

dezembro e foi a máxima registrada na cidade de Ponte Nova, onde o nível do rio Piranga subiu 

mais de 6 metros. Na cidade de Piranga, o rio de mesmo nome subiu mais de 8 metros. 

 

2.1.3. Sistema de Alerta (PIRH-DOCE) 

Em junho de 1997, foi realizado pela Agência Técnica da Bacia do Rio Doce - ADOCE, em 

Governador Valadares, o Workshop Erosão e Recursos Hídricos na Bacia do Rio Doce. Uma das 

determinações deste workshop foi a criação e operação do sistema de alerta contra enchentes 

da bacia. O sistema de alerta foi montado com a rede e equipamentos existentes, entrando em 

operação no período chuvoso de 1997/1998 pela ADOCE. 

No ano de 1998 o projeto da ADOCE foi interrompido por falta de recursos financeiros, pois o 

DNAEE foi extinto e a recém-criada Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL não tinha 

atribuições ligadas ao gerenciamento de recursos hídricos. Porém, a operação do sistema de 

alerta continuou a ocorrer, durante o período chuvoso, através de uma parceria entre CPRM e 

ANEEL. O IGAM entrou na parceria em 1999 e em 2000, com a criação da ANA, o sistema de 
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alerta passou a ser operado através de parceria entre CPRM, ANA e IGAM. Desde então, o 

sistema só deixou de ser operado no período chuvoso de 2000/2001 por falta de recursos 

financeiros. 

O Sistema de Alerta contra Enchentes da Bacia do Rio Doce em operação beneficia 15 

municípios (Tabela 1 e Figura 3) localizados às margens dos rios Piranga, Piracicaba e Doce. O 

Sistema consiste nas seguintes etapas: coleta de dados hidrometeorológicos, armazenamento 

de dados, análise dos dados, elaboração da previsão meteorológica, elaboração da previsão 

hidrológica e transmissão das informações. 

 

Tabela 1 - Municípios Beneficiados pelo Sistema de Alerta. 

Município UF 
População 

(habitantes)* 
Rio 

Aimorés Minas Gerais 24.232 Doce 

Antônio Dias Minas Gerais 9.435 Piracicaba 

Baixo Guandu Espírito Santo 28.637 Doce 

Colatina Espírito Santo 106.637 Doce 

Conselheiro Pena Minas Gerais 21.793 Doce 

Coronel Fabriciano Minas Gerais 100.805 Piracicaba 

Galiléia Minas Gerais 7.302 Doce 

Governador Valadares ** Minas Gerais 260.396 Doce 

Ipatinga ** Minas Gerais 238.397 Piracicaba 

Linhares Espírito Santo 124.564 Doce 

Nova Era Minas Gerais 17.932 Piracicaba 

Ponte Nova Minas Gerais 55.687 Piranga 

Resplendor Minas Gerais 17.024 Doce 

Timóteo Minas Gerais 76.092 Piracicaba 

Tumiritinga Minas Gerais 5.964 Doce 

* Inclusive a população estimada nos domicílios fechados. ** População estimada. 

 

Figura 3 - Municípios Beneficiados pelo Sistema de Alerta. 
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São coletados dados de chuva, nível dos rios em estações da ANA, da CEMIG – Companhia 

Energética de Minas Gerais e do INMET; e de vazão das usinas hidrelétricas pertencentes à 

Novelis do Brasil, Belgo-Arcelor Brasil, CEMIG e ESCELSA Energias do Brasil. A relação das 

estações é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Pontos de Monitoramento do Sistema de Alerta. 

 

Estação Latitude (GMS) Longitude (GMS) Entidade Transmissão Tipo de Dado Rio/Município 

Água Boa (AB) 17 59 31 42 23 39 ANA Telefone Precipitação Água Boa 

Aimorés Casa de 
Bombas (AI) 

19 29 37 41 4 32 ANA Telefone Cota Rio Doce 

Aimorés 19 30 12 41 3 53 INMET Internet Precipitação Aimorés 

Cachoeira dos 
Óculos Montante 

(CO) 
19 46 37 42 28 35 ANA Telefone Celular 

Cota e 
Precipitação 

Rio Doce 

Caratinga (CR) 19 44 9 42 8 14 INMET Internet Precipitação Caratinga 

Cenibra (CE) 19 19 40 42 23 51 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Doce 

Colatina Corpo de 
Bombeiros (CL) 

19 31 48 40 37 25 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Doce 

Conselheiro Lafaiete 
(CF) 

20 39 37 43 47 10 CEMIG Satélite Precipitação Conselheiro Lafaiete 

Fazenda Meloso 
(FM) 

19 4 40 42 52 35 CEMIG Satélite 
Cota e 

Precipitação 
Rio Guanhães 

Fazenda Ouro Fino 
(FO) 

19 10 0 42 48 0 CEMIG Satélite 
Cota e 

Precipitação 
Rio Santo Antônio 

Ganhães 18 47 12 42 56 35 INMET Internet Precipitação Ganhães 

Governador 
Valadares (GV) 

18 52 56 41 57 3 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Doce 

Governador 
Valadares 

18 47 26 41 59 11 INMET Internet Precipitação 
Governador 
Valadares 

Linhares Cais do 
Porto(LI) 

19 24 23 40 4 2 ANA Telefone Cota Rio Doce 

Linhares 19 21 24 40 4 7 INMET Internet Precipitação Linhares 

Malacacheta (MA) 17 50 43 42 4 32 ANA Telefone Precipitação Malacacheta 

Mário de Carvalho 
(MC) 

19 31 27 42 38 27 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Piracicaba 

Naque Velho (NV) 19 11 18 42 25 21 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Santo Antônio 

Nova Era 
Telemétrica (NE) 

19 46 0 43 1 34 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Piracicaba 

Ponte Nova Jusante 
(PN) 

20 23 2 42 54 10 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Piranga 

Resplendor (RE) 19 20 25 41 14 36 ANA Telefone Precipitação Rio Doce 

São Gonçalo do Rio 
Acima (SR) 

20 4 28 43 34 59 CEMIG Satélite Precipitação Barão dos Cocais 

São João 
Evangelista (SJ) 

18 33 6 42 45 53 ANA Telefone Precipitação São João Evangelista 

São Sebastião da 
Encruzilhada (SS) 

19 29 30 41 9 40 ANA Telefone celular 
Cota e 

Precipitação 
Rio Manhuaçu 

Serro (SE) 18 35 30 43 24 42 ANA Telefone Precipitação Serro 

Timóteo 19 35 0 42 38 0 INMET Internet Precipitação Timoteo 

Tumiritinga (TU) 18 58 16 41 38 30 ANA Telefone Cota Rio Doce 

UHE Brecha (BR) 20 32 0 42 59 0 Novelis Telefone Vazão Rio Piranga 

UHE Risoleta Neves 
- antiga UHE 

Candonga (CD) 
20 15 29 42 53 3 

Novelis e 
CVRD 

Telefone Vazão Rio Piranga 

UHE Guilman 
Amorim (GA) 

19 42 0 42 59 0 

Belgo-
Arcelor e 
Samarco 

Mineração 

Telefone Vazão Rio Piracicaba 

UHE Mascarenhas 
(MS) 

19 30 0 40 57 0 ESCELSA Telefone Vazão Rio Doce 

UHE Peti (PE) 19 48 0 43 14 0 CEMIG Satélite Precipitação Rio Santa Bárbara 

UHE Peti (PE) 19 48 0 43 14 0 CEMIG Telefone Vazão Rio Santa Bárbara 

UHE Piracicaba (PI) 19 56 0 43 10 0 
Belgo-
Arcelor 

Telefone Vazão Rio Piracicaba 

UHE Porto Estrela 
(PS) 

19 7 0 42 40 0 CEMIG Telefone Vazão Rio Santo Antônio 

UHE Sá Carvalho 
(SC) 

19 38 13 42 48 21 CEMIG Telefone Vazão Rio Piracicaba 

UHE Salto Grande 
(SG) 

18 48 0 42 43 0 CEMIG Satélite Precipitação Rio Santo Antônio 

UHE Salto Grande 
(SG) 

18 48 0 42 43 0 CEMIG Telefone Vazão Rio Santo Antônio 

Viçosa (VI) 20 46 0 42 52 0 INMET Internet Precipitação Viçosa 

Vila Matias Montante 
(VM) 

18 34 19 41 54 51 ANA Automática 
Cota e 

Precipitação 
Rio Suaçuí Grande 
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A previsão meteorológica é elaborada pelo SIMGE/IGAM e disponibilizada no site 

www.simge.mg.gv.br. Ela é feita através da utilização de quatro modelos numéricos hierárquicos: 

GLOBAL-CPTEC-COLA, GFS, ETA e WRF. Além da previsão meteorológica, o SIMGE/IGAM 

disponibiliza na internet os mapas de chuva convectiva total horária estimada através das 

imagens obtidas pelo Satélite Goes 12. A estimativa desta chuva é feita através da variação de 

temperatura do topo das nuvens calibrada para condições dos EUA. Estes mapas são 

ferramentas extremamente importantes para o acompanhamento da evolução de chuvas 

intensas em tempo real. No entanto, ainda é necessária a calibração deste modelo em condições 

tropicais para a região sudeste brasileira e assegurar a regularidade destas informações, 

atualmente produzidas pelo CPTEC/INPE. 

A previsão hidrológica consiste da estimativa da evolução dos níveis dos rios para 10 pontos de 

monitoramento com antecedência de 3 a 24 horas, dependendo da localidade. A Tabela 3 

apresenta um resumo dos tempos de antecedência da previsão. 

 

Tabela 3 - Resumo da Previsão Hidrológica 

Cidade Estações usadas na previsão hidrológica 
Tempo de antecedência da 

previsão (h) 

Aimorés Estação Aimorés 6 

Colatina Usina de Mascarenhas e Estação Colatina 6 

Governador Valadares 

Estações Mário de Carvalho e Cachoeira dos Óculos e UHE 

Salto Grande 
24 

Estações Cenibra, Naque Velho e Governador Valadares 12 

Linhares Estações Colatina e Linhares 12 

Naque Velho UHE Porto Estrela e Estação Naque Velho 6 

Nova Era e Antônio 

Dias 
UHE Peti, UHE Piracicaba, Estação Nova Era 3 

Ponte Nova Usina da Brecha e Estação Ponte Nova 8 

Timóteo, Coronel 

Fabriciano e Ipatinga 

UHE Guilman Amorim, Estação Mário de Carvalho 8 

UHE Sá Carvalho, Estação Mário de Carvalho 5 

Tumiritinga Estações Governador Valadares e Vila Matias 7 

Cenibra 

Cachoeira dos Óculos e Mário de Carvalho 10 

UHE Risoleta Neves – antiga Candonga e Mário de Carvalho 11 

 

Para algumas cidades consideradas estratégicas foram definidas cotas de alerta e cotas de 

inundação, estas foram determinadas no campo, através de nivelamento topográfico da cota do 

início da inundação no ponto mais baixo da cidade. Já as cotas de alerta foram definidas de  

acordo com o tempo de subida dos hidrogramas da cheia de janeiro de 1997, discretizados a 
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cada 12 horas. A cota de alerta definida é, no mínimo, 40 centímetros menor do que a cota de 

inundação, conforme se observa na Tabela 4. 

Tabela 4 - Cotas de Alerta e Inundação 

Estação 
Cota (cm) Vazão (m³/s) TR (anos) 

Alerta Inundação Alerta Inundação Alerta Inundação 

Aimorés 430 480 - - - - 

Colatina 470 520 3569 4120 2,4 3,7 

Governador 

Valadares 
320 360 1719 2181 1,2 1,7 

Linhares Cais do 

Porto 
330 345 - - - - 

Mário de Carvalho 440 520 565 751 1,6 2,4 

Naque Velho 700 740 1654 1877 10 17 

Nova Era IV 350 470 376 602 1,1 1,8 

Ponte Nova 280 330 354 507 1,2 1,9 

Tumiritinga 500 550 3319 3880 2,6 4,1 

 

A transmissão da informação é feita de três maneiras: boletim de monitoramento enviado via fax 

e correio eletrônico para os municípios beneficiados, defesa civil e outras entidades como ANA, 

CEMIG, ESCELSA e Belgo-Arcelor; e através do site www.cprm.gov.br/alerta/alerta.html, pelo 

menos uma vez por dia (operação normal) ou várias por dia, dependendo da situação dos 

municípios atendidos (operação em alerta). O site traz diversas informações sobre o Sistema de 

Alerta, tais como: histórico do sistema, municípios beneficiados, características da bacia, pontos 

de monitoramento, recomendações, referências de trabalhos publicados na área, etc. 

2.1.4. Modelagem de Eventos Críticos 

Um modelo pode ser entendido como uma representação conceitual ou matemática de um 

processo ou fenômeno, tendo como objetivo principal o de explicar como se dá a ocorrência 

deste, permitindo estabelecer padrões de comportamento e previsões de estados futuros. Na 

área de monitoramento de eventos críticos relacionados às inundações, destacam-se os 

modelos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos. Por simplicidade, pode-se considerar que o 

modelo meteorológico representa os fenômenos atmosféricos, o modelo hidrológico representa o 

processo de transformação da chuva em vazão e o modelo hidráulico representa a propagação 

da vazão num rio, canal ou planície de inundação. 

Atualmente os modelos meteorológicos principais são desenvolvidos no Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. Estes modelos 

cobrem normalmente áreas extensas e são importantes, entre outras coisas, para prever o 

volume de chuva acumulada nas próximas horas ou dias. Enquanto isto, os modelos hidrológicos 

e hidráulicos são desenvolvidos principalmente por instituições de pesquisas, sendo a área de 

abrangência a bacia hidrográfica e os trechos de rios, respectivamente. 

 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um modelo hidráulico-hidrológico para compor um 

sistema de alerta a inundações segue as seguintes fases: (i) levantamento das características 
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geomorfológicas da bacia hidrográfica; (ii) levantamento e consistência dos dados 

hidrometeorológicos, inclusive dos dados fluviométricos; (iii) levantamento de informações 

complementares (barragens e outras intervenções estruturais de interesse, cidades e pontos 

vulneráveis, etc); (iv) desenvolvimento do modelo hidrológico, incluindo calibração, simulação e 

análises complementares; (v) desenvolvimento do modelo hidráulico, incluindo calibração, 

simulação e definição dos perfis da linha d’água e das manchas de inundação; (vi) acoplamento 

dos dados de chuva previstos pelo modelo meteorológico no modelo hidrológico e as vazões 

previstas por este com os resultados do modelo hidráulico; (vii) desenvolvimento da interface 

gráfica para operacionalização do modelo no sistema de alerta. 

Assim, uma atividade básica para o desenvolvimento do modelo é o levantamento das 

características geomorfológicas, que compreende entre outras coisas: a obtenção de cartas 

planialtimétricas ou modelos digitais de elevação para extração das características fisiográficas 

(área, rede de drenagem, planície de inundação, etc); a obtenção de cartas de uso e ocupação 

do solo e da geologia para avaliar a geração do escoamento superficial; e o levantamento 

topobatimétrico das seções do rio para definir a geometria da calha do rio e da área seca até a 

cota máxima de inundação. 

O mapa de uso e ocupação do solo pode ser extraído de imagens digitais de satélite com alta 

resolução espacial por meio de software de Processamento Digital de Imagens e utilizando 

equipamentos configurados especificamente para esta atividade. No processo, podem ser 

levantados diversos parâmetros de entrada dos modelos hidrológicos e hidráulicos, tipicamente 

pela associação da classe de uso do solo com o valor de parâmetro através de tabelas de 

referência. Para os modelos hidrológicos pode-se obter, por exemplo, o parâmetro Curva 

Número (CN), que é um parâmetro bastante utilizado em algoritmos de transformação da 

precipitação em escoamento superficial. Já no caso dos modelos hidráulicos, o mapa de uso do 

solo pode ser associado com o coeficiente de rugosidade de Manning nas planícies de 

inundação, o qual serve para estimar a resistência da superfície ao escoamento superficial. 

A definição da geometria da calha do rio e da área seca por meio do levantamento 

topobatimétrico permite o estabelecimento do modelo tridimensional do curso d’água o qual é 

necessário para o desenvolvimento do modelo hidráulico de propagação de vazões. Este modelo 

é então utilizado para definir os perfis da linha d’água e as manchas de inundação para cada 

cenário de vazão. Assim, simulando-se este modelo para um conjunto de vazões associadas a 

diversas probabilidades de recorrência, obtém-se um conjunto de manchas de inundação para 

compor os mapas de risco. 

 

2.1.5. O rompimento da barragem de Fundão 

Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de 

Fundão, pertencente à mineradora Samarco, localizada no Distrito de Bento Rodrigues,  

município de Mariana/MG, o que causou o maior desastre ambiental já registrado na região e 

talvez o maior do Brasil. 
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Estimativas do volume de rejeitos despejado apontam um valor de cerca de 34 milhões de 

metros cúbicos. Ressalta-se que no local existem outras duas barragens de rejeitos, cujo 

rompimento poderia agravar ainda mais a situação crítica causada pelo rompimento de Fundão, 

sendo: a barragem de Germano, a maior das três barragens, adjacente à barragem de Fundão; e 

a barragem de Santarém, localizada a jusante de Fundão. A barragem de Santarém também 

sofreu rompimento parcial de suas estruturas, ficando bastante danificada pela onda de água e 

lama gerada pela ruptura de Fundão. Na Figura 3 é mostrada a comparação do local da ruptura 

da barragem de Fundão antes e depois do acidente. 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           (b) 

Figura 3 - Comparação das imagens de satélite SPOT6 antes (a) e depois (b) do acidente, 

disponibilizadas pela empresa Hiparc Geotecnolgia (2015). 

 

Na área próxima ao rompimento e até a confluência do rio do Carmo com o Rio Doce, houve 

danos severos a diversas construções, assim como rodovias e pontes, remoção de vegetação e 

deposição nas margens dos materiais da barragem.  No rio Doce, até o reservatório de 

Candonga (UHE Risoleta Neves), a onda proveniente da ruptura continuou removendo a 
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vegetação mais próxima às margens e provocou a deposição de materiais no canal do rio e no 

reservatório, até se chocar com o paramento da barragem. 

Entre os reservatórios de Candonga e da UHE Baguari, ocorreu menor deposição de sedimentos 

no leito do rio e mesmo no reservatório de Baguari, assim como não houve remoção de 

vegetação e danos a infraestruturas, porém persistiu a alta turbidez da onda de cheia. Neste 

trecho, se observa a separação da onda de ruptura em duas frentes: a primeira, formada por 

água e grande quantidade de sólidos em suspensão, elevada turbidez e de maior velocidade, e a 

segunda, formada por sólidos de maior granulometria e de menor velocidade. Nos cursos d’água 

a jusante de Fundão, a onda de lama causou a interrupção das captações de água públicas e 

privadas e provocou severos danos à biota. De Baguari à foz, a qualidade da água também foi 

afetada, tendo sido observados níveis elevados na turbidez. As Figuras 4 e 5 apresentam a 

passagem da onda de lama nas UHEs Baguari e Aimorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Rio Doce em UHE Baguari, em 24/11/2015 (fonte: ANA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Rio Doce em UHE Aimorés, em 18/11/2015 (fonte: IEMA-ES). 

 

 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

46 

 

A onda de cheia não causou inundações após a passagem pela UHE Candonga e chegou à foz 

do rio Doce em 11 de novembro. A massa de grande turbidez chegou ao oceano em 21 de 

novembro (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Chegada da lama da barragem de rejeitos ao Oceano Atlântico (Fonte: Correio Braziliense, 

24/11/2015). 

 

A passagem da onda de cheia resultante da ruptura de Fundão foi registrada na bacia pela 

observação de estações fluviométricas, com os seguintes picos de vazão e datas de registro: 

● UHE Risoleta Neves/Candonga (manhã do dia 06/11/15); 

● Estação Cachoeira dos Óculos (manhã do dia 07/11/15) - 810m³/s; 

● Estação Belo Oriente (madrugada do dia 08/11/15) - 810m³/s; 

● UHE Baguari (tarde do dia 08/11/15) - 760m³/s; 

● Estação Governador Valadares (tarde do dia 08/11/15) – 585m³/s; 

● Estação Tumiritinga (entre a noite de 08/11/15 e madrugada de 09/11/2015); 

● Estação de Colatina (na manhã do dia 10/11/15) – 401 m³/s (vazão medida em 

campo); 

● Estação de Linhares (tarde do dia 10/11/15) – 295 m³/s (vazão medida em campo) 

 

As barragens mais atingidas a jusante de Fundão foram a barragem de Santarém, na área da 

Samarco, que teve rompimento parcial, e a barragem da UHE Candonga, a qual teve grande 

parte de seu reservatório assoreado. As quatro usinas hidrelétricas existentes no rio Doce, 

Candonga, Baguari, Aimorés e Mascarenhas, paralisaram a geração de energia no momento do 

desastre, devido à possibilidade de danos aos equipamentos. Entre fevereiro e abril, as usinas 

de Baguari, Aimorés e Mascarenhas voltaram a gerar, a partir de uma ação articulada entre os 

agentes das usinas, os usuários da água e os órgãos gestores de recursos hídricos e 
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ambientais. Até o momento, a UHE Candonga continua paralisada, sem data prevista para o seu 

retorno. 

A barragem da UHE Risoleta Neves, elemento atenuador do desastre, encontra-se atualmente 

com todo o seu volume morto assoreado (Figura 7), tendo sido estimado um volume depositado 

de 9,1 milhões de metros cúbicos, oriundo da barragem de Fundão. 

 

Figura 7 – Assoreamento do reservatório da UHE Candonga após o acidente (Fonte: Potamos 

Engenharia e Hidrologia Ltda., novembro/2015). 

 

2.2. Do IBIO - AGB Doce 

O Instituto BioAtlântica - IBIO AGB Doce, associação civil sem fins lucrativos, é a entidade 

delegatária e equiparada às funções de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. É 

uma unidade executiva descentralizada de apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica, com 

atribuições de suporte administrativo, técnico e financeiro. Foi selecionado em 2011, após edital 

público, em processo coordenado pela Agência Nacional de Água (ANA), e aprovado em 

plenárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Atualmente, atua como entidade delegatária e equiparada às funções de Agência de Águas de 

12 (doze) Comitês de Bacias Hidrográficas, sendo 01 (um) em âmbito federal, 06 (seis) em 

Minas Gerais e (05) no Espírito Santo:  

 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH - Doce - Federal)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH - Piranga - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH - Piracicaba - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CBH - Santo Antônio - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí (CBH - Suaçuí - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH - Caratinga - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (CBH - Manhuaçu - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH – Guandu - ES) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce (CBH-Santa Maria do Doce – 

ES) 
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● Comitê da Bacia Hidrográfica Pontões e Lagoas do Rio Doce (CBH-Pontões e Lagoas – 

ES)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce (CBH-Barra Seca – 

ES) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana (CBH-Santa Joana – ES)  

 

Dessa forma, o IBIO AGB Doce, além de atuar como Secretaria Executiva dos Comitês, tem a 

função de implementar as metas constantes do Programa de Trabalho dos Contratos de Gestão, 

em consonância com as diretrizes do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) da bacia 

hidrográfica do rio Doce. 

A Comissão Gestora de Licitação e Contratos do IBIO AGB Doce é responsável pela condução 

dos processos licitatórios, seleção das propostas, adjudicação, homologação, análise de 

recursos e pedidos de impugnação para fins de contratação com recursos da cobrança. 

 

3. OBJETO 

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para o 

levantamento topobatimétrico de 375 (trezentos e setenta e cinco) seções fluviais 

transversais na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, entre os Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, incluindo o transporte de coordenadas, o cadastro de estruturas, o 

georreferenciamento de estações fluviométricas e o levantamento de marcas de cheia e 

perfil de linha d’água. 

4. JUSTIFICATIVA 

As recorrentes inundações causadas pelo rio Doce e seus afluentes afetam consideravelmente 

as vidas das pessoas e as atividades econômicas instaladas na bacia. Periodicamente, as 

comunidades são expostas a risco considerável, havendo inclusive registro de mortes 

relacionadas diretamente às inundações, além de seus impactos indiretos, como as doenças de 

veiculação hídrica. As inundações também afetam a qualidade de vida por tempo demasiado, ao 

provocar o abandono das residências alagadas e o consequente abrigamento em situações 

precárias, a interrupção dos serviços públicos, como o saneamento público e os sistemas de 

saúde e educação, e a perda de infraestruturas essenciais ao funcionamento das cidades, como 

pontes e rodovias. Soma-se a isso a perda econômica das cidades, pela paralisação das 

atividades do setor privado, levando à perda de renda e de postos de trabalho. 

Em 2010 foi aprovado o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – PIRH 

Doce, que representa o desejo manifesto de todos os envolvidos no processo participativo 

empreendido de junho de 2008 até meados de 2010, no sentido de consolidar o planejamento de 

ações voltadas ao enfrentamento dos principais problemas relacionados com os recursos 

hídricos na bacia do Rio Doce. 
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No PIRH, especificamente o Volume II, constituiu-se na definição das metas sugeridas para a 

bacia e na descrição dos programas, projetos e ações preconizadas, incluindo seus objetivos, 

justificativas, procedimentos, atores envolvidos e diversos outros elementos que os caracterizam, 

seguido da análise das condições e perspectivas de atendimentos das metas, a partir da efetiva 

implantação dos programas, incluindo a viabilidade financeira do Plano. 

Dentre os programas descritos no PIRH Doce, Volume II, está o Programa de Convivência com 

as Cheias na Bacia do Rio Doce (P31) que contempla: 

 

✓ Levantamento dos trabalhos já desenvolvidos e propostas já apresentadas; 

✓ Identificação de ações previstas implementadas; 

✓ Modernização e ampliação de ações implementadas; 

✓ Proposição de novas ações. 

 

O Programa apresenta medidas estruturais e não estruturais. As medidas não estruturais 

propostas são as seguintes: 

✓ Modernização e ampliação do sistema de alerta contra enchentes da bacia do rio Doce; 

✓ Orientações para os municípios de cabeceiras e com problemas com deslizamentos de 

encostas para criação de sistema de alerta próprio simplificado; 

✓ Definição de áreas inundáveis; 

✓ Desenvolvimento de estudos de modelagem hidrológica. 

 

Já as medidas estruturais são: 

✓ Avaliação da viabilidade do uso de reservatórios para a minimização dos efeitos das 

enchentes; 

✓ Avaliação da viabilidade do uso de soluções localizadas como: diques, canalização e 

retificação de cursos d’água, pequenas barragens para controle de cheias, desassoreamento 

de cursos d’água. 

 

Outras ações propostas são as seguintes: 

✓ Zoneamento territorial; 

✓ Ações de Defesa Civil; 

✓ Ações Políticas; 

✓ Saneamento Ambiental; 

✓ Recomposição da cobertura vegetal; 

✓ Divulgação de informações e educação ambiental. 

 

Conforme o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH 

DOCE, o Programa de Convivência com as Cheias (P31) apresenta ações em dois eixos: o 

primeiro eixo englobará as ações destinadas ao aprimoramento do atual sistema de alerta, 

incluindo todas as iniciativas que possam auxiliar na previsão e antecipação dos eventos, tais 
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como implantação de novos pontos de monitoramento, radares e delimitação das cotas de 

enchentes. Neste primeiro eixo, serão consideradas as cidades e regiões dispostas ao longo dos 

afluentes do rio principal, como, por exemplo, Afonso Cláudio, que poderão ser incluídas em 

propostas futuras de intervenções estruturais de acordo com a necessidade. 

O segundo eixo estará estruturado sobre medidas que visam o aumento da infiltração em áreas 

urbanas, o desassoreamento de cursos d’água, a desocupação e proibição de ocupação de 

áreas inundáveis, a recomposição da cobertura vegetal e controle da erosão e, por fim, a 

educação ambiental. Também serão analisadas as opções e a viabilidade das intervenções 

estruturais do controle de cheias, tais como barragens e diques de proteção. 

a) Breve descrição: o programa prevê o acompanhamento e a previsão de eventos extremos, 

manutenção e ampliação do atual sistema de alerta para a população, estudos de viabilidade 

de intervenções estruturais e não estruturais que auxiliem na prevenção e redução dos 

efeitos das cheias, e ações de apoio à Defesa Civil na mitigação e enfrentamento das cheias. 

b) Responsável: ANA, IGAM, IEMA. 

c) Objetivo: alerta contra inundações e redução de perdas humanas e econômicas devido a 

cheias, a partir de ações estruturais e não estruturais. 

d) Justificativa: a bacia sofre com a ocorrência frequente de cheias, tanto as de âmbito regional, 

causadas por precipitação de longa duração e intensidade, atingindo grandes áreas, como 

as de âmbito local, provocadas por precipitações de curta duração e forte intensidade e em 

pequenas áreas. 

e) Escopo: modernização e ampliação do sistema de alerta contra enchentes da bacia do rio 

Doce; orientações para os municípios de cabeceiras e com problemas com deslizamentos de 

encostas para criação de sistema de alerta próprio simplificado; definição de áreas 

inundáveis; desenvolvimento de estudos de modelagem hidrológica; avaliação da viabilidade 

do uso de reservatórios para a minimização dos efeitos das enchentes; avaliação da 

viabilidade do uso de soluções localizadas como: diques, canalização e retificação de cursos 

d’água, pequenas barragens para controle de cheias, desassoreamento de cursos d’água; 

zoneamento territorial; ações de Defesa Civil; ações políticas; saneamento ambiental; 

recomposição da cobertura vegetal; divulgação de informações e educação ambiental. 

f) Benefícios esperados: redução de perdas humanas e econômicas, prevenção de situações 

mais graves. 

g) Beneficiários: população de áreas ribeirinhas e de áreas suscetíveis. 

h) Indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados: grau de redução de perdas 

humanas e materiais nos eventos extremos; grau de mobilização de recursos materiais e 

humanos para mitigação dos efeitos da estiagem; índice de acerto do sistema de alerta; 

índice de antecipação temporal da ocorrência de cheias regionais. 

i) Monitoramento: dados hidrométricos das estações flúvio e pluviométricas; registros da 

defesa civil, acompanhamento da ocupação de áreas de risco por imagens de satélite. 

j) Parcerias institucionais possíveis: CPRM, Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, 

Defesa Civil, UHEs, Prefeituras Municipais, Comitês. 
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k) Localização: áreas suscetíveis, com destaque para Caratinga, Linhares, Colatina, 

Governador Valadares, Ponte Nova, Ipatinga, Manhuaçu, entre outras a serem indicadas 

pelos CEDECs MG/ES. 

l) Cronograma: as metas estabelecidas apresentam horizontes de 12, 24 e 30 meses, mas as 

ações previstas são de execução permanente. 

 

Visando atender ao disposto no Programa de Convivência com as Cheias na Bacia do Rio Doce, 

foi iniciada, em 2012, uma articulação entre a ANA e o Instituto Bioatlântica - IBIO, entidade 

delegatária das funções de agência de bacia do Doce, voltada para a prevenção de inundações 

naturais. Foram previstos a modelagem matemática para a simulação de cheias, o mapeamento 

das áreas inundáveis e o desenvolvimento de um sistema de previsão de enchentes, a serem 

financiados pelos recursos da cobrança pelo uso da água na bacia. 

É parte inicial de um estudo de prevenção de inundações o conhecimento relativo ao uso e 

ocupação do solo e a topografia da bacia, sem os quais não seria possível calibrar os modelos 

de transformação chuva-vazão e de propagação hidrodinâmica das ondas de cheia com precisão 

razoável. Vencida esta etapa, iniciam-se os trabalhos relativos à simulação hidrológica 

(transformação chuva-vazão) e hidráulica (propagação hidrodinâmica das ondas de cheia). 

 

Com o apoio da ANA, o IBIO AGB Doce já realizou a contratação do serviço de 

geoprocessamento, no qual foram elaborados os seguintes produtos, entre 2012 e 2015: 

● Classificação do uso e ocupação do solo, com 10,0 m de precisão planimétrica, e modelo 

digital de superfície (MDS), com precisão altimétrica de 5,0 m, para toda a bacia do rio 

Doce; 

● Aquisição de imagem de satélite de alta resolução em 22 áreas (inclui área urbana de 27 

cidades), e MDS com precisão altimétrica de 1,0 m e planimétrica de 0,5 m; 

● Classificação do uso e ocupação do solo com resolução planimétrica de 1,0 m na zona 

urbana em 14 cidades com mais de 50 mil habitantes.A próxima etapa é a contratação 

do serviço de topobatimetria, objeto deste Termo de Referência. Após a conclusão da 

topobatimetria, serão levados a cabo as contratações referentes à modelagem quali-

quantitativa. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

O local de entrega do objeto do serviço a ser prestado será na sede do IBIO - AGB Doce, situada 

na Rua Afonso Pena, n° 2590, Centro, Governador Valadares – MG, CEP: 35010-000. 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Do Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) 

a) Licitar e contratar empresa especializada em serviços de topobatimetria para o 

levantamento de seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha d’água e 

georreferenciamento de estações fluviométricas na bacia do rio Doce 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

52 

 

b) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do trabalho. 

c) Coordenar as atividades da Equipe de Supervisão do Contrato, formada por técnicos do 

IBIO - AGB Doce, que irá validar todo o processo. O IBIO - AGB Doce poderá contratar, por 

tempo determinado, especialistas autônomos para a referida validação. 

d) Promover as articulações e parcerias, com envolvimento dos CBHs com atuação na 

bacia hidrográfica do rio Doce, permitindo o adequado desenvolvimento das ações 

previstas. 

e) Colocar à disposição da licitante vencedora contratada os elementos e informações 

necessárias à entrega e funcionamento do objeto licitado; 

f) Indicar uma Equipe de Supervisão do Contrato que representará a CONTRATANTE e 

fará a interlocução com a CONTRATADA, dirimindo as dúvidas e cuidando para que o 

projeto cumpra seus objetivos; 

g) Facilitar o acesso dos funcionários da licitante vencedora contratada, dentro das 

normas que disciplinam a segurança e o sigilo, nas dependências da CONTRATANTE; 

h) Supervisionar a entrega do objeto licitado, promovendo o acompanhamento e 

fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

i) Indicar à CONTRATADA, com a devida antecedência, a data e o local das reuniões a 

serem realizadas; 

j) Notificar a licitante vencedora contratada sobre irregularidades observadas na entrega e 

funcionamento do objeto licitado; 

k) Atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega e o funcionamento do objeto licitado; 

l) Notificar a licitante vencedora contratada sobre eventuais penalidades a serem 

aplicadas, bem como acerca da existência de quaisquer débitos de sua responsabilidade; e 

m) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com este Termo de 

Referência. 

 

6.2. Da Contratada 

a) Realizar o levantamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) seções transversais, nos 

trechos de rios selecionados para a modelagem das cheias naturais e o caminhamento a 

jusante das barragens que serão escolhidas para rompimento; a medição de perfis de 

linha d’água nas seções transversais levantadas; a identificação de marcas de cheia 

notáveis; o georreferenciamento de estações fluviométricas nos cursos d’água 

investigados. 

b) Participar de 08 (oito) reuniões presenciais, com custeio exclusivo da CONTRATADA, 

em data e local a serem indicados a critério exclusivo da CONTRATANTE, em qualquer 

local da bacia do rio Doce, sendo que 02 (duas) delas se caracterizam por 

apresentações de Produtos, conforme Item 15 deste TDR. 

c) Participar de Reuniões via telefone, videoconferência ou outros meios de comunicação. 

d) Atender ao conteúdo mínimo estabelecido neste Termo de Referência, proporcionando 

informações e análises para o perfeito entendimento dos serviços prestados. 
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e) Adequar e complementar os Produtos apresentados, quantas vezes forem necessárias, 

para atendimento ao conteúdo mínimo do Termo de Referência sem custo adicional para 

o CONTRATANTE, inclusive reajuste de valores e/ou reequilíbrio contratual; 

f) Fornecer mão-de-obra, direta ou indireta, necessária à execução dos serviços, incluindo 

os encargos sociais, trabalhistas e fiscais; 

g) O pagamento de seguros de qualquer natureza, tributos, taxas, impostos e emolumentos 

municipais, estaduais e federais decorrentes dos serviços; 

h) Atividades administrativas, incluindo, dentre outras, despesas de escritórios tais como 

ligações telefônicas, fax, papéis, reprografia, softwares, internet, etc., e ainda as 

despesas com reuniões presenciais, diárias de viagem, transporte, hospedagem e 

alimentação de seus funcionários ou contratados; 

i) Designar um responsável técnico pelos serviços; 

j) Os dados do levantamento devem ser entregues conforme especificações técnicas do 

presente Termo de Referência; 

k) Cumprir rigorosamente todos os prazos e atividades que são objeto deste Termo de 

Referência; 

l) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

m) Abster-se, em qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto deste processo de contratação, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

n) Ressarcir, à CONTRATANTE, o valor correspondente ao pagamento de multas, 

indenizações ou despesas a esta imposta por Autoridade Competente, em decorrência 

do descumprimento pela CONTRATADA de Leis, Decretos ou Regulamentos 

relacionados aos serviços objeto desta contratação; 

o) Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os dados do levantamento topobatimétrico das seções transversais do rio em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, observado o disposto na alínea “d”; 

q) Comunicar à CONTRATANTE quando não for possível implantar os marcos de concretos 

nos locais definidos das seções topobatimétricas (ANEXO II) e indicar os motivos que 

impossibilitaram tal procedimento, sugerindo um novo local para implantar tais marcos 

após a anuência por escrito da CONTRATANTE. 

r) Garantir e disponibilizar o suporte técnico que poderá ser prestado por INTERNET, 

correio eletrônico, telefone ou diretamente pela Central de Suporte da CONTRATADA, 

disponível em horário comercial; 

s) Os técnicos da CONTRATADA, quando nas dependências das instalações da 
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CONTRATANTE, ficarão sujeitos a todas as normas internas de segurança da 

CONTRATANTE, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, higiene, trânsito e 

permanência em suas dependências. 

 

7. ÁREA DE ATUAÇÃO 

A área objeto de interesse desta contratação irá abranger toda a bacia hidrográfica do rio Doce, 

localizada entre as coordenadas geográficas 17° e 22°, latitude Sul, e 44° e 39°, longitude Oeste, 

ocupando áreas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

 

8. DEFINIÇÕES 

8.1. Levantamento planimétrico 

Entende-se por APOIO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO o conjunto de pontos materializados no 

terreno, distribuídos aleatoriamente no território nacional, com coordenadas obtidas 

geodesicamente, pertinentes ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), os quais proporcionam 

aos levantamentos topográficos o controle posicional, referenciando-os ao seu sistema de 

referência (datum) planimétrico. Nesse projeto adotar-se-á como sistema de referência 

planimétrico o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – 

Realização 2000). Entende-se por APOIO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO o conjunto de 

pontos materializadas no terreno, com coordenadas cartesianas X e Y obtidos a partir de pontos 

do APOIO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO, com a finalidade de servir de base planimétrica ao 

levantamento topobatimétrico. 

 

8.2. Levantamento altimétrico 

Entende-se por APOIO GEODÉSICO ALTIMÉTRICO o conjunto de referências de nível (RRNN) 

materializadas no terreno, distribuídos aleatoriamente no território nacional, pertinentes ao 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), as quais proporcionam aos levantamentos topográficos o 

controle altimétrico, referenciando-os ao seu sistema de referência (datum) altimétrico. Nesse 

projeto adotar-se-á o sistema geodésico altimétrico brasileiro, ou seja, o datum Imbituba, definido 

pela estação maregráfica do porto da cidade de mesmo nome, no Estado de Santa Catarina. 

Entende-se por APOIO TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO o conjunto de pontos materializados no 

terreno, com altitudes obtidas a partir de pontes do APOIO GEODÉSICO ALTIMÉTRICO, 

servindo de suporte altimétrico ao levantamento topobatimétrico, como referência de nível. 

 

8.3. Levantamento de seções topobatimétricas 

Entende-se por LEVANTAMENTO DE SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS o serviço que visa a 

determinação do leito submerso de uma seção de rio, canal, lago, lagoa, açude ou reservatório e 

da parte seca do traço daquela seção sobre o álveo e a planície de inundação. Em termos 

gerais, a execução de um serviço de topobatimetria compreende o posicionamento planimétrico, 

realizado por meio de levantamento GPS, ou por técnicas topográficas convencionais, e a 
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altimétrico, empregando nivelamento geométrico ou trigonométrico na parte seca e 

ecobatímetros para determinação de profundidades na parte molhada. 

 

8.4. Levantamento de perfil de linha d’água 

Entende-se por PERFIL DE LINHA D’ÁGUA o desenho que a linha d’água do rio possui em 

sentido longitudinal ao caminhamento do rio pelo talvegue, que deve ser determinado em campo 

de maneira simples, bastando fazer a determinação da altitude do nível d’água (nível em relação 

ao nível médio dos mares). Em termos gerais, a execução de um serviço de levantamento de 

perfil de linha d’água deve ser feito em campo, mirando o marco altimétrico da seção transversal 

e a superfície da água em seguida, determinando a altimetria da linha d’água e anotando-se a 

data e hora da medição. As seções transversais devem ser visitadas sequencialmente, 

deslocando-se de uma para outra continuamente, de forma a obter um perfil de linha d’água o 

mais contínuo possível no tempo. 

 

8.5. Ondulação geoidal local 

O GEÓIDE é um modelo físico da Terra, cuja forma é materializada por uma superfície 

equipotencial do campo gravitacional terrestre que, em média, coincide com o nível médio dos 

mares considerados em repouso. O ELIPSÓIDE é uma superfície matemática, resultante da 

rotação de uma elipse em torno do seu eixo menor, com forma e dimensões próximas ao 

GEÓIDE, e utilizada como referência nos levantamentos geodésicos. Estas superfícies, 

geralmente, não são coincidentes e nem paralelas, sendo a separação entre ambas 

denominadas por ondulação geoidal N. 

Nos levantamentos com GPS, as altitudes são determinadas com respeito ao ELIPSÓIDE (h). 

Contudo, as altitudes empregadas nas obras de engenharia precisam, necessariamente, estar 

referenciadas a um modelo físico (GEÓIDE). A distância mensurada entre a superfície terrestre e 

o Geóide, na vertical do lugar, é denominada de Altitude Ortométrica (H). De forma simplificada 

pode-se afirmar que N = h-H. 

Pelo exposto, fica evidente que o valor da ondulação geoidal N é válido apenas para o ponto 

onde (N=h-H) for determinado. Contudo, é necessário a determinação de N ao longo de uma 

região da superfície terrestre. Para tal, rastreia-se na região de interesse um conjunto de RRNN 

(cujas altitudes ortométricas pertencem ao SGB) com GPS e por meio de interpolação 

matemáticas determinam-se uma superfície de referência para a ondulação Geoidal (N). 

 

8.6. Sistema geodésico brasileiro – SGB 

Sistema que engloba os apoios geodésicos planimétricos, altimétricos e gravimétricos, 

implantados e materializados na porção de superfície terrestre delimitada pelo território nacional. 

Os apoios são determinados por procedimentos operacionais, com coordenadas calculadas 

segundo modelos geodésicos de precisão, tendo como sistema de referência o South American 

Datum (SAD69) e o Geocêntrico para as Américas (SIRGAS). 
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O SAD69 e o SIRGAS são sistemas de referência de concepções distintas. A definição do 

primeiro é topocêntrica, sendo que sua origem e orientação estão na superfície terrestre, 

enquanto a do SIRGAS é geocêntrica (Centro da Terra). Cabe aqui salientar que o SIRGAS 

será, a partir de 2014, o único sistema de referência normatizado no país, base para o SGB e do 

Sistema Cartográfico Nacional (SCN). 

 

8.7. Princípio da vizinhança  

As especificações técnicas e normas gerais partem do pressuposto de que os levantamentos 

geodésicos e topográficos obedecem ao princípio da vizinhança, segundo o qual cada novo 

ponto determinado deve ser amarrado ou relacionado a todos os pontos previamente 

determinadas, para otimização da distribuição dos erros. Assim, cada novo ponto determinado 

tem exatidão sempre inferior à dos que serviam de base à sua determinação não importando seu 

grau de precisão. 

 

9. ESCOPO DOS TRABALHOS E ATIVIDADES A SEREM CUMPRIDAS 

As especificações técnicas descritas a seguir são mínimas e de atendimento obrigatório. 

 

9.1. Considerações Preliminares 

Os perfis das seções transversais (ou de controle) serão obtidos por meio de levantamentos 

batimétricos (área molhada) e por levantamentos topográficos (área seca). Nos primeiros, o 

controle das profundidades será realizado necessariamente por ecobatímetros, enquanto o 

controle posicional poderá ser efetuado por métodos terrestres (teodolitos ou estações totais) ou 

espaciais (GPS). Para o levantamento da área seca, ou seja, de pontos sobre o traço seco da 

seção transversal, deve-se empregar o mesmo referencial altimétrico usado no levantamento 

batimétrico, podendo ser executado também por métodos terrestres ou espaciais. 

Cada seção topobatimétrica será materializada por marcos de concreto, localizados em cada 

margem do rio, sobre o álveo, e de forma intervisível, cujas coordenadas planialtimétricas serão 

determinadas geodesicamente. 

Concomitantemente aos serviços de levantamentos topobatimétricos, deverão ser realizados o 

transporte de coordenadas, o cadastro de estruturas que interferem no escoamento das águas e 

o georreferenciamento de estações fluviométricas e de marcas de cheia. As seções a serem 

levantadas e a indicação da existência de estrutura a ser cadastrada e de estação fluviométrica a 

ser georreferenciada na seção é apresentada no ANEXO II. As marcas de cheia a serem 

georreferenciadas são aquelas próximas às seções nas áreas urbanas. 

 

9.2. Execução do Serviço 

9.2.1. Condições gerais de execução 

Entende-se, para este Termo de Referência, levantamento topobatimétrico como a 

representação planialtimétrica de uma seção de medição, materializada no terreno por meio de 2 
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marcos de concreto, posicionados um em cada margem do rio, sobre o álveo, de forma 

intervisível. 

Na parte molhada da seção topobatimétrica deverão ser coletados, no mínimo, 1 ponto a cada 2 

metros na linha percorrida. Enquanto, na parte seca da seção topobatimétrica deverão ser 

coletados, no mínimo, 1 ponto a cada 5 metros na linha percorrida ou menor em casos nos quais 

sejam observados mudança brusca de declividade. Assim, busca-se que a densidade de pontos 

ao longo da seção topobatimétrica seja compatível com um levantamento na escala 1:2.500. 

Além disso, os métodos, processos e instrumentos empregados nesse levantamento não devem 

conduzir os erros nas operações geodésicas e topográficas de forma a comprometer a exatidão 

inerente à escala pretendida. 

O levantamento dos pontos na parte seca da seção topobatimétrica deverá ser obrigatoriamente 

realizado com estações totais ou com GPS de mono ou dupla frequência. Na parte molhada, o 

posicionamento da embarcação, em tempo real, deverá ser executado com GPS de mono ou 

dupla frequência empregando-se correções diferenciais provenientes de uma base próxima, com 

coordenadas geodésicas previamente determinadas. Poderão ser aceitas medições efetuadas 

empregando-se correções diferenciais via satélite, tipo WADGPS ou similar, desde que a 

acurácia posicional seja melhor ou igual a 1m. Com respeito à mensuração das profundidades, a 

mesma deverá ser executada com um equipamento de registro contínuo digital, com registro de 

ecogramas, com precisão da medição isolada superior ou igual a 0,10m, devidamente instalado 

na lateral ou no fundo da embarcação, a qual deverá se deslocar numa velocidade condizente 

com o fluxo d'água do rio e conforme o adensamento de pontos preconizado no parágrafo 

anterior. É aconselhável que a antena do GPS e o transdutor do ecobatímetro sejam 

posicionados sobre o mesmo eixo, de modo a evitar a aplicação de correções de “offset”. 

 

9.2.2. Implantação dos marcos das seções topobatimétricas 

Como mencionado anteriormente, cada seção topobatimétrica será materializada em campo por 

meio de 2 marcos de concreto, posicionados em ambas as margens do rio, sobre o álveo, 

afastado do local da linha da enchente máxima esperada, de forma intervisível e que o 

alinhamento dos mesmos se encontre perpendicularmente ao fluxo do curso d’água. 

A localização das seções topobatimétricas é apresentada no ANEXO II. A CONTRATADA 

deverá implantar os marcos de concreto, definidores dessas seções topobatimétricas, em 

campo, em local seguro, salvo de danos e afastados de possíveis obstáculos materiais. Caso 

essas condições não possam ser atendidas, a CONTRATADA deverá comunicar a 

CONTRATANTE dos motivos que impossibilitaram tal procedimento, sugerir um novo local para 

efetuar a referida tarefa, e implantar tais marcos após a anuência por escrito da 

CONTRATANTE. 

Em termos construtivos, os marcos de concreto serão no formato tronco-piramidal, com base 

inferior de 0,20m por 0,20m, base superior de 0,12m por 0,12m e altura de 0,30m, aflorando 

cerca de 0,10m do solo. Cada marco de concreto deve ser encabeçado por uma chapa de metal 

não ferroso com 0,06m de diâmetro e pino de 0,07m de altura, devendo ter como inscrições: a) 
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Nome da CONTRATANTE; b) Nome do Marco (vértice); e c) Expressão “Protegido por Lei”. 

Esses detalhes construtivos são apresentados no ANEXO III e no ANEXO IV. 

Os nomes dos marcos seguirão a seguinte sistemática: 

● Os 2 primeiros dígitos correspondem ao nome do rio (PG: Piranga; DC: Doce; PC: 

Piracicaba; CT: Caratinga); 

● Os 3 dígitos subsequentes correspondem a distância, em quilômetros, contados a partir da 

primeira seção localizada mais a montante, ao longo do curso d’água de cada rio; 

● Os 2 últimos dígitos correspondem a posição relativa dos marcos em relação ao fluxo d’água 

de cada rio. Nesse caso, os marcos posicionados na margem esquerda receberão a 

inscrição (ME) e aqueles da margem direita a inscrição (MD). 

 

A CONTRATADA deverá elaborar uma ficha descritiva referente a cada marco implantado, 

conforme modelo constante do ANEXO VII. 

 

9.2.3. Determinação planimétrica dos marcos do apoio topográfico e das seções 

topobatimétricas 

O trabalho para a determinação das coordenadas planimétricas das seções topobatimétricas 

será efetuado em duas fases distintas, a saber: 

● A primeira etapa corresponde à materialização de uma poligonal enquadrada a marcos do 

APOIO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO presentes na região de interesse. Pela configuração 

observada pela CONTRATANTE sugere-se que a(s) poligonal(ais) enquadrada(s) utilize as 

estações VICO, GVAL e CEFE, ambas pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo (RBMC);  

● A segunda etapa corresponde a determinação propriamente dita das coordenadas 

planimétricas dos marcos definidores das seções topobatimétricas a partir dos vértices 

pertencentes a poligonal enquadrada materializada na etapa anterior (APOIO 

TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO), por meio de linhas de base simples. 

Em ambas as etapas, o levantamento deverá ser executado com GPS de mono ou dupla 

frequência, em linhas de base inferiores a 40 Km, com ocupação superior a 1 hora e taxa de 

gravação de 5 segundos, com PDOP inferior a 5 e rastreio simultâneo de no mínimo 6 satélites 

naquele período. Os equipamentos GPS a serem empregados nesse processo deverão garantir 

a precisão nominal de 5 mm + 1 ppm x D (distância medida em km). 

No processamento das linhas de base e no ajustamento da(s) poligonal(ais) enquadrada(s), as 

coordenadas planialtimétricas dos pontos do APOIO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO deverão ser 

injuncionadas.  

Enfatiza-se que o sistema de referência planimétrico a ser adotada nessas etapas será o 

SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – Realização 2000). 

O dimensionamento e o material a ser empregado na construção desses marcos deverão seguir 

os mesmos padrões estabelecidos para aqueles das seções topobatimétricas. Com respeito à 

identificação dos mesmos, os nomes iniciar-se-ão com “POL-01-01” para o ponto mais próximo 
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da primeira estação APOIO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO até “POL-n-n” para o ponto 

antecessor a última estação do APOIO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO.  

É permitida a coincidência física entre os marcos da poligonal enquadrada e as das seções 

topobatimétricas, sendo obrigatória a dupla identificação na chapa metálica, conforme 

apresentado no ANEXO II. Deverão ser feitos registros fotográficos de cada marco implantado, 

destacando sua localização e a identificação da chapa metálica.  

Outra metodologia poderá ser proposta pela CONTRATADA para a execução dessa atividade, 

devendo a mesma ser apresentada por escrito à CONTRATANTE antes do início dos trabalhos 

de campo. Essa metodologia deverá ser defendida pela CONTRATADA, podendo ser acatada 

ou não pela CONTRATANTE. 

 

9.2.4. Execução do modelo geoidal local e determinação altimétrica dos marcos das 

seções topobatimétricas 

Para a determinação da altimetria ortométrica dos marcos que materializam as seções 

topobatimétricas, face à geometria das RRNN do APOIO GEODÉSICO ALTIMÉTRICO 

presentes na região de interesse, será realizada uma modelagem simplificada do geóide local. 

Em termos gerais, deverá ser efetuada a transferência direta da altitude ortométrica e da 

ondulação geoidal de RRNN do APOIO GEODÉSICO ALTIMÉTRICO para os marcos do APOIO 

TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO e das seções topobatimétricas. 

Em termos operacionais, deve-se transportar a altitude de uma RN pertencente ao APOIO 

GEODÉSICO ALTIMÉTRICO para um marco próximo as seções topobatimétricas, pertencente 

ao APOIO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO. A partir desses, as altitudes ortométricas dos 

marcos das seções topobatimétricas deverão ser determinadas. Essas tarefas deverão ser 

efetuadas com GPS de mono ou dupla frequência, em linhas de base inferiores a 40 Km, com 

ocupação superior a 1 hora e taxa de gravação de 5 segundos, com PDOP inferior a 5 e rastreio 

simultâneo de no mínimo 6 satélites naquele período. Os equipamentos GPS a serem 

empregados nesse processo deverão garantir a precisão nominal de 5 mm + 3 ppm x D 

(distância medida em km). 

Os operadores de campo deverão ter cuidado em anotar a altura da antena e a sua marca para 

ser possível a correta correção altimétrica.  

Outra metodologia poderá ser proposta pela CONTRATADA para a execução dessa atividade, 

devendo a mesma ser apresentada por escrito à CONTRATANTE, 5 dias antes da reunião de 

planejamento. Essa metodologia deverá ser defendida pela CONTRATADA no dia daquela 

reunião, podendo ser acatada ou não pela CONTRATANTE. 

 

9.2.5. Levantamento da parte seca das seções topobatimétricas 

A parte seca das seções topobatimétricas será determinada por topografia convencional, 

empregando-se estações totais ou teodolitos associados com distânciometros eletrônicos. 

Contudo, recomenda-se o uso das primeiras por possibilitarem a coleta de um grande número de 

informações e a eliminação de erros grosseiros provenientes do uso de cadernetas de campo 
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preenchidas à mão. O equipamento de mensuração a ser empregado nesse trabalho deverá 

permitir leitura angular direta, com precisão nominal igual ou superior a 10”, tanto no plano 

horizontal quanto no vertical. Para a mensuração de distâncias, esse equipamento deve permitir 

observações com a precisão de 5mm + 5ppm x D (distância medida em km).  

Deve-se estacionar o equipamento de medição sobre um dos marcos que definem a seção 

topobatimétrica e realizar a visada de “Ré” no outro marco posicionado na margem oposta do rio, 

materializando o plano do perfil. Quando a visada de Ré não puder ser feita no outro marco do 

eixo da seção, a Ré poderá ser feita utilizando outro marco do apoio topográfico, desde que este 

seja de mesma qualidade. Em seguida o topógrafo deverá posicionar o prisma de vante sobre o 

plano do eixo a ser levantado, por uma distância sucessiva de 5 metros ou inferior conforme a 

variação da declividade, coletando informações planialtimétricas (distância e cota) desses pontos 

até o início da parte molhada da seção topobatimétrica. Caso a declividade seja inferior a 3%, a 

distância entre pontos na parte seca da seção topobatimétrica poderá ser superior ao 

preconizado acima. Tal procedimento deverá ser executado nas duas margens. Caso exista 

necessidade da inserção de pontos intermediários para facilitar a definição da seção 

topobatimétrica, esses devem constituir marcos de uma poligonal enquadrada aos que definem 

aquelas seções, com fechamento angular de 15” √N, no qual N corresponde ao número de 

vértices da poligonal.  

O levantamento da parte seca deverá ser executado a partir da calha do rio, que é formada pela 

parte molhada das seções topobatimétricas (definição de parte molhada dada no item seguinte - 

9.2.6), por uma extensão mínima a partir de cada margem ou até que um obstáculo 

incontornável seja encontrado (tal como muros, edificações e encostas rochosas). A extensão 

mínima deve ser de 50 metros a partir de cada margem para os trechos dos rios Piranga, 

Piracicaba, Caratinga e rio Doce até a montante da confluência com o rio Piracicaba. Para o 

trecho do rio Doce imediatamente a jusante da confluência com o rio Piracicaba deve ser 

levantado o mínimo de 100 m a partir de cada margem. 

Frisa-se que em TODAS as seções deverão ser feitos registros fotográficos destacando a 

situação de cada uma das margens do rio (solo, vegetação, construções, etc.). 

 

9.2.6. Levantamento da parte molhada das seções topobatimétricas 

Uma vez que a parte molhada da seção transversal pode variar ao longo do ano, conforme a 

variação das vazões escoando no rio, para efeito de levantamento, a parte molhada da seção 

transversal inclui os bancos de areia, ilhas e a parte propriamente molhada da seção transversal, 

no dia do levantamento. 

A ecobatimetria deve ser realizada por equipamento digital de registro contínuo e com marcação 

em ecogramas, devidamente instalado na lateral ou no fundo de uma embarcação com 

dimensões e motor apropriados com as condições locais, onde serão executadas essas 

atividades. A precisão de leitura do ecobatímetro deverá ser igual ou superior a 10 cm. 

O posicionamento planimétrico da embarcação, em tempo real, será executado com GPS, de 

mono ou dupla frequência, empregando-se correções diferenciais provenientes de uma base 
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próxima (link de rádio transmissão), com coordenadas geodésicas previamente determinadas. 

Poderão ser aceitas medições efetuadas empregando-se correções diferenciais via satélite, tipo 

WADGPS ou similar, desde que a acurácia posicional seja melhor ou igual a 1m. Os pontos de 

referência para esse levantamento serão os definidores das seções topobatimétricas. Espera-se 

precisões iguais ou superiores a 30 cm. Nesse levantamento a taxa de gravação deverá ser de 1 

segundo, com PDOP inferior a 5 e rastreio simultâneo de no mínimo 6 satélites naquele período.  

O GPS e o ecobatímetro deverão ser instalados sobre o mesmo eixo, para evitar o uso de 

fatores de correção de “offset”. 

No caso de não ser possível levantar a parte molhada da seção com o uso de ecobatímetro, por 

causa de baixas profundidades da água no local da seção transversal, pode-se realizar o 

levantamento a vau, respeitando-se as distâncias máximas de coleta de pontos de profundidade. 

As partes seca e molhada são parte integrantes de uma mesma seção topobatimétrica. Assim, é 

necessário que ao longo do levantamento sejam aplicados os mesmos referenciais 

planialtimétricos. Para a correta amarração entre as partes seca e molhada é fundamental a 

instalação de réguas limnimétricas em cada seção de medição, para a medição do nível d’água – 

NA, ficando fixa no local apenas durante a execução da atividade. A altitude ou cota dessa régua 

poderá ser determinada por nivelamento geométrico (duplo nivelamento com precisão de 

20mm√K, onde K é a distância média do nivelamento e o contranivelamento, contada em 

quilômetros) ou por nivelamento trigonométrico (empregar o mesmo equipamento descrito na 

seção levantamento da parte seca das seções topobatimétricas). As leituras do NA devem ser 

anotadas durante o levantamento batimétrico daquela seção, conjuntamente com a hora, dia, 

mês e ano. 

 

9.2.7. Cadastro das estruturas e georreferenciamento das estações fluviométricas e 

marcas de cheia 

Concomitantemente aos levantamentos topobatimétricos deve ser realizado o cadastramento e 

georreferenciamento das principais estruturas existentes nos rios, tais como pontes, pilares, 

barragens, vertedores, diques, bueiros, adutoras, etc., com o objetivo de caracterizar os 

obstáculos ao escoamento das águas. Em relação a pontes, devem ser indicados o 

posicionamento, formas e dimensões dos pilares, bem como as dimensões e as cotas superior e 

inferior do tabuleiro.  

Quando as seções topobatimétricas são coincidentes com estações fluviométricas, deve-se 

realizar o nivelamento das réguas e das referências de nível, visando compatibilizar as cotas das 

bases cartográficas com as cotas das seções representativas das estações fluviométricas. 

Quando as seções topobatimétricas se localizam na área urbana, deve-se observar a existência 

de marcas de cheia e fazer o nivelamento altimétrico destas, de forma a tornar possível a 

posterior demarcação da mancha de inundação da área urbana. As marcas de cheias 

correspondem à altura máxima alcançada pelas águas e são representadas normalmente por 

manchas horizontais observadas em muros e casas. 
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A relação das seções topobatimétricas onde se prevê o cadastro de estruturas e das estações 

fluviométricas a serem georreferenciadas está no ANEXO II. Esta relação serve apenas como 

referência inicial para o planejamento das atividades, devendo também ser cadastradas outras 

estruturas identificadas em campo que interfiram no fluxo das águas. Além disso, antes do início 

dos trabalhos de campo, deve ser solicitada também a relação das estações fluviométricas e 

suas respectivas fichas descritivas atualizadas. 

As estruturas que forem cadastradas, as estações fluviométricas e as marcas de cheia deverão 

ser identificadas através de croquis, conforme exemplificado no ANEXO V, com indicação da 

seção correspondente. Os croquis devem apresentar também os pontos obtidos no 

levantamento topobatimétrico - cotas na parte seca, cotas no fundo do rio e cotas nas margens 

esquerda e direita. 

No croqui, devem-se destacar as referências de nível das estações fluviométricas, os lances de 

réguas e a correspondência entre os níveis observados e as cotas altimétricas correspondentes. 

Devem-se destacar também as marcas de cheias identificadas. Deverão ser feitos registros 

fotográficos das estruturas cadastradas evidenciando como a mesma afeta o fluxo das águas, da 

situação das margens dos rios, dos lances de régua e referência de nível das estações 

fluviométricas e das marcas de cheia. 

Deve-se usar no levantamento cadastral e georreferenciamento das estações fluviométricas e 

marcas de cheia os mesmos equipamentos e metodologia aplicada na determinação da área 

seca. Nesta etapa do trabalho deverão ser utilizados os mesmos sistemas de referência 

aplicados no levantamento das seções topobatimétricas. 

Divergências, suplementações ou sugestões de alteração quanto aos modelos de croquis devem 

ser apresentados pela CONTRATADA no Plano de Trabalho. 

 

9.2.8. Levantamento do perfil de linha d’água 

O levantamento do perfil de linha d’água deve ser realizado após o término do levantamento e 

implantação de todos os marcos de referência das seções topobatimétricas. O levantamento 

inclui o deslocamento contínuo entre o local das seções transversais, preferencialmente em 

ordem sequencial de montante para jusante ou de jusante para montante. O levantamento deve 

ser realizado preferencialmente no período de águas altas. 

É escopo deste contrato o levantamento do perfil de linha d’água para as 321 seções 

topobatimétricas relativas aos estudos de cheias naturais, conforme a Tabela 1, ANEXO II. 

Ao chegar no local de uma seção transversal, pode-se utilizar nivel, teodolito ou estação total, 

fazendo a mira no marco altimétrico implantado como referência da seção transversal e em 

seguida mirando a superfície do nível d’água no local da seção transversal. Deve-se anotar a 

altimetria do nível d’água, a data e hora do levantamento e deslocar-se o mais rapidamente 

possível para a próxima seção transversal implantada, realizando este trabalho ao longo do dia, 

dia após dia, ou até o fim dos locais a serem medidos o nível d’água. 
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10. PRODUTOS ESPERADOS 

A seguir são apresentados os Produtos esperados ao longo da realização do trabalho: 

● Produto 1 - Plano de Trabalho  

● Produto 2 - Relatórios de Levantamento 

● Produto 3 - Relatório Final  

 

Os produtos deverão ser entregues em versão preliminar para análise e aprovação final pela 

contratante. A versão final, após aprovação da contratante, deverá ser apresentada em meio 

impresso, em 02 (duas) cópias impressas em papel A4 (210 x 297 mm), e 02 (duas) cópias em 

meio digital, em CD ou DVD gravado em seção fechada.  

Os relatórios deverão ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, formulários, entre outros 

elementos que se fizerem necessários para perfeita compreensão das proposições. 

Caso os produtos não sejam aprovados, deverão ser complementados, adequados e 

reapresentados, pela CONTRATADA, quantas vezes forem necessárias, até aprovação 

final pela contratante, sem custo adicional ou reajuste de valores. 

As condições e os prazos para análise dos produtos pela Equipe de Supervisão de Contrato e 

complementação pela CONTRATADA serão repassados à CONTRATADA na primeira reunião 

após a emissão da Ordem de Serviço. 

Somente produtos aprovados pela contratante serão considerados como entregas válidas 

para fins de pagamento da parcela dos serviços da CONTRATADA.  

Todas as peças componentes do trabalho executado pela CONTRATADA – relatórios, planilhas, 

banco de dados, fotos, filmagens, imagens e mapas, dentre outros – inclusive originais e CDs 

e/ou DVDs, serão de propriedade da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA poderá reter cópia dos produtos acima indicados, mas sua utilização para fins 

diferentes do objeto deste instrumento necessitará de autorização prévia da contratante, mesmo 

depois de encerrado o contrato. 

 

11. MÉTODO DE TRABALHO E CONTEÚDO MÍNIMO DOS PRODUTOS 

São descritos a seguir, as etapas de trabalho e o conteúdo mínimo dos Produtos previstos. Os 

Produtos devem possibilitar a perfeita compreensão das etapas de trabalho desenvolvidas. 

 

11.1. PRODUTO 1: Plano de Trabalho 

Deverá ter início tão logo seja firmado o contrato entre as partes. Essa etapa compreende uma 

reunião inicial de planejamento e a definição de critérios de trabalho com a equipe da 

CONTRATANTE ou outra por ela designada. 

Neste momento, poderão ser realizados ajustes na programação de campo, na localização das 

seções topobatimétricas a serem levantadas e na relação das estações fluviométricas a serem 

georreferenciadas. 
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Nesta reunião serão acordados: condições para validação de produtos, modelo de relatório, e 

forma de fiscalização dos serviços em campo. 

A CONTRATADA deverá elaborar o Relatório de Plano de Trabalho em formato “pdf” e impresso, 

explicitando o planejamento técnico e físico de cada atividade, descrevendo e esclarecendo a 

metodologia de trabalho a ser empregada, os prazos previstos de execução, os insumos 

necessários ao desenvolvimento do trabalho e a identificação dos responsáveis por cada 

atividade. 

A abordagem metodológica, os princípios a serem seguidos e o Plano de Trabalho são 

entendidos como elementos muito importantes para a realização do trabalho, e deverão abordar 

todas as etapas para execução dos serviços previstos no Item 9 - Escopo dos trabalhos e 

atividades a serem cumpridas. 

 

11.2. PRODUTO 2: Relatórios de Levantamento  

Os Relatórios de Levantamento consistem na apresentação da situação, fase e do andamento 

dos serviços de:  

I. determinação das coordenadas planialtimétricas dos marcos do apoio topográfico; 

II. levantamento das seções topobatimétricas:  

III. cadastro das estruturas, georreferenciamento das estações fluviométricas e marcas de 

cheia; 

IV. implantação dos marcos das seções topobatimétricas, conforme descrito nas 

especificações técnicas deste documento. 

 

Este PRODUTO 2 deverá ser ENTREGUE EM ATÉ 150 DIAS. 

 

A CONTRATADA poderá realizar a entrega do PRODUTO 2, observado o prazo de entrega de 

150 dias, mediante: 

I. Relatório Único de Levantamento  

II. Relatórios Parciais de Levantamento, com intervalos mínimos de 30 dias entre cada 

Relatório.  

 

O Produto relativo a cada sessão levantada e entregue à CONTRATANTE, seja em Relatório 

Único de Levantamento ou em Relatórios Parciais de Levantamento, deverá, obrigatoriamente, 

conter o seguinte conteúdo mínimo, divididos em capítulos: 

 

11.2.1. Capítulo I - Determinação das coordenadas planialtimétricas dos marcos do apoio 

topográfico, contendo: 

a) Relatório de determinação das coordenadas planialtimétricas de apoio topográfico em 

formato “pdf” e impresso contendo a metodologia adotada na construção da(s) poligonal(ais) 

enquadrada(s) e do modelo geoidal local simplificado, os resultados finais dos 

processamentos GPS e dos produtos gerados; 
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b) Relatório em formato “pdf” e impresso contendo a data de implantação de cada marco, com 

registro fotográfico, o nome do dono da propriedade que o mesmo se encontra e o telefone 

de contato desse; 

c) Memoriais descritivos em formato “pdf” e impresso dos marcos do apoio topográfico 

contendo necessariamente as logomarcas do IBIO - AGB Doce, do CBH Doce e da 

CONTRATADA, a identificação dos marcos, as coordenadas planialtimétricas no sistema de 

referência SIRGAS2000, altitude ortométrica referenciada ao datum Imbituba, os respectivos 

erros de execução ao longo das 3 componentes de posicionamento, croqui e itinerário de 

localização, fotografia e responsável pela execução do levantamento; 

d) Arquivos no formato RINEX de todos os levantamentos GPS, contendo necessariamente o 

receptor utilizado, a identificação do marco, a altura e o modelo da antena aplicada no 

campo. 

 

11.2.2. Capítulo II - Levantamento das seções topobatimétricas  

a) Relatório em formato “pdf” do levantamento das seções topobatimétricas contendo a 

metodologia adotada, os perfis das seções topobatimétricas de acordo com o modelo 

indicado no ANEXO V deste documento, com indicação do nível de água na seção e a data e 

hora do levantamento e o registro fotográfico de cada seção destacando a situação de cada 

uma das margens do rio (solo, vegetação, construções, etc);b) Arquivo digital contendo os 

registros fotográficos de cada seção topobatimétrica, agrupada em pastas com o nome da 

respectiva seção topobatimétrica a que pertence 

b) Arquivos digitais de cada seção topobatimétrica, em formato DWG - versão 2002 ou superior, 

contendo necessariamente o seu perfil (distância versus altitude ortométrica), a identificação 

do nível d’água no instante da execução do levantamento, as coordenadas planialtimétricas 

dos seus marcos definidores e respectivas malhas de coordenadas. Esses elementos 

deverão ser separados em layers e o respectivo desenho deverá seguir o modelo presente no 

ANEXO VI deste documento; 

c) Arquivo individual para cada seção topobatimétrica, em formato ASCII, contendo 

necessariamente a latitude, a longitude e a altitude ortométrica de cada ponto que forma 

essas seções; 

d) Cadernetas de campo utilizadas durante a coleta de informações da parte seca de cada 

seção topobatimétrica; 

e) Ecogramas e arquivos digitais, oriundos da coleta de informações da parte molhada de cada 

seção topobatimétrica. 

 

11.2.3. Capítulo III - Cadastro das estruturas e georreferenciamento das estações 

fluviométricas e marcas de cheia: 

a) Relatório em formato “pdf” do cadastro das estruturas e georreferenciamento das estações 

fluviométricas e marcas de cheia contendo a metodologia adotada, os croquis das estruturas 

cadastradas e das estações fluviométricas e marcas de cheia niveladas de acordo com o 
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modelo indicado no ANEXO VI deste documento e o registro fotográfico das estruturas 

cadastradas evidenciando como a mesma afeta o fluxo das águas, além do registro 

fotográfico dos lances de regua das estações fluviométricas, das marcas de cheia e da 

situação das margens dos rios; 

b) Arquivo digital contendo os registros fotográficos de cada estrutura, estação e marca de 

cheia cadastrada, agrupada em pastas com o nome da respectiva seção topobatimétrica a 

que pertence; 

c) Arquivos digitais dos croquis das estruturas cadastradas, das estações fluviométricas e 

marcas de cheia niveladas para cada seção topobatimétrica em formato DWG – versão 2002 

ou superior. Os elementos do croqui deverão ser separados em layers e o respectivo 

desenho deverá seguir o modelo presente no ANEXO V deste documento. 

 

11.2.4. Capítulo IV - Implantação dos marcos das seções topobatimétricas: 

a) Relatório em formato “pdf” contendo a data de implantação de cada marco, com registro 

fotográfico, o nome do dono da propriedade que o mesmo se encontra e o telefone de 

contato desse; 

b) Memoriais descritivos em formato “pdf” dos marcos das seções topobatimétricas contendo 

necessariamente as logomarcas do IBIO, do CBH Doce e da CONTRATADA, a identificação 

dos mesmos, as coordenadas planialtimétricas no sistema de referência SIRGAS2000, 

altitude ortométrica referenciada ao datum Imbituba, os respectivos erros de execução ao 

longo das 3 componentes de posicionamento, croqui e itinerário de localização, fotografia e 

responsável pela execução do levantamento; 

c) Arquivos no formato RINEX de todos os levantamentos GPS, contendo necessariamente o 

receptor utilizado, a identificação do marco, a altura e o modelo da antena aplicada no 

campo. 

 

11.2.5. O Relatório de Levantamento, seja Único ou Parcial, que deixar de contemplar os 

Capítulos constantes dos Itens, 11.2.1 a 11.2.4 serão devolvidos para a CONTRATADA 

para sua complementação e readequação, de forma que atendam a todas as exigências 

deste Termo de Referência, ficando pendentes de pagamento até sua total correção e 

correspondente Atesto/validação pela CONTRATANTE. 

 

11.3. PRODUTO 3: Relatório Final  

Esse produto deverá ser entregue após a conclusão dos levantamentos de campo e deverá 

conter o seguinte conteúdo mínimo: 

 

11.3.1. Relatório do levantamento do perfil de linha d’água. 

a) Relatório final contendo o resultado dos levantamentos do perfil de linha d’água em formato 

“pdf” e impresso, contendo minimamente a identificação da seção transversal, a cota 

altimétrica do nível d’água, data e hora do levantamento; 
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b) Arquivo digital em formato de planilha eletrônica contendo das informações do item anterior. 

 

11.3.2. Relatório final de levantamento: 

a) Relatório final de levantamento em formato “pdf” e impresso contendo a consolidação dos 

relatórios mensais de levantamento de campo. Os “perfis das seções topobatimétricas”, os 

“cadastros das estruturas e georreferenciamento das estações fluviométricas e marcas de 

cheia” e os “memoriais descritivos dos marcos das seções topobatimétricas” deverão ser 

apresentados em volumes específicos (em separado) do Relatório Final. Todos os arquivos 

digitais gerados durante o levantamento deverão ser organizados e anexados a este 

relatório; 

b) Arquivo digital do levantamento, em formato DWG - versão 2002 ou superior, devidamente 

georreferenciado em sistema de coordenadas plano-retangular, contendo necessariamente 

em planta todas as seções topobatimétricas levantadas, as estruturas cadastradas, as 

estações fluviométricas georreferenciadas, os marcos implantados, os marcos de referência 

do IBGE utilizados e marcas de cheia georreferenciadas. Os elementos deverão ser 

separados em layers; 

c) Arquivo digital do levantamento, em formato SHP, devidamente georreferenciado, contendo 

necessariamente todas as seções topobatimétricas levantadas; 

 

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO 

O prazo total de execução desse projeto será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 

assinatura do Contrato entre as partes e emissão da Ordem de Serviço, segundo o cronograma 

a seguir: 

Quadro 1: Cronograma de execução e desembolso 

Produtos Prazo
*
 

Desembolso 

(%) 

Produto 1 - Plano de Trabalho 15 dias 3 

Produto 2 - Relatórios Parciais de 

Levantamento 

Até 150 dias 

A entrega poderá se dar: 

I. Em Relatório Único; 

II. Em Relatórios 

Parciais, com 

intervalo mínimo de 

30 dias entre cada 

relatório. 

89 

Produto 3 - Relatório Final  Até 180 dias de execução 8 

*
Todas as datas devem ser contadas a partir da data de assinatura do contrato 

 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

68 

 

O valor a ser pago por cada Relatório de Levantamento devidamente entregue, observado o item 

11.2, será calculado em função do número de seções topobatimétricas efetivamente levantadas 

e constantes no referido relatório, conforme cálculo a seguir: 

 

 

 

14. VALOR DO CONTRATO 

O custo total estimado para a execução do contrato a ser celebrado com a empresa contratada é 

de R$ 1.660.500,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil e quinhentos reais). 

A concorrente deverá apresentar um orçamento detalhado, justificando o valor proposto. 

O valor total do contrato corresponde à entrega da versão final dos três produtos descritos neste 

TDR. 

 

15. VALIDAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS  

Essa etapa consiste na verificação da qualidade técnica do produto e se os critérios 

estabelecidos neste Ato Convocatório ou posteriormente acordados pelas Partes foram 

devidamente obedecidos, sendo efetuadas fundamentalmente por técnicos do IBIO – AGB Doce. 

Será indicada, por parte da CONTRATANTE, uma Equipe de Supervisão do Contrato que fará a 

fiscalização, o acompanhamento e a supervisão dos trabalhos desenvolvidos.  

Além da análise dos relatórios e dados entregues, a Equipe de Supervisão realizará inspeções 

de campo para verificação dos serviços prestados, no que couber. Feita a verificação, seja nos 

relatórios e dados entregues ou em campo, e constatado algum equívoco, o IBIO AGB Doce 

notificará a CONTRATADA para que proceda às devidas correções/adequações, sem qualquer 

ônus para a CONTRATANTE, inclusive reajuste ou reequilíbrio contratual. 

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, proceder às devidas correções/adequações 

previamente à entrega da versão final dos produtos.  

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, e a qualquer tempo, inclusive após a vigência do 

contrato, quaisquer omissões, vícios, defeitos ou incorreções, sejam aparentes ou ocultas, 

referentes ao seu objeto quando verificadas, em especial quanto aos dados do levantamento 

topobatimétrico das seções transversais do rio, para atender as necessidades específicas da 

CONTRATANTE correlacionadas à sua execução. 

Ao longo da execução do Contrato serão feitas 08 (oito) reuniões presenciais com a 

participação da CONTRATADA, em qualquer local da bacia, sendo que 02 (duas) delas se 

caracterizam como apresentações de Produtos, conforme alíneas “b” do Item 6.2 do TDR. A  

data e local das reuniões serão indicados a critério exclusivo da CONTRATANTE, conforme 

demanda. Estas reuniões terão até um dia de duração, objetivando discutir as principais 

questões relacionadas ao desenvolvimento do trabalho, dirimir dúvidas, firmar critérios e 

procedimentos, resolver pendências, propor encaminhamentos e tudo o mais que concorra para 
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a transparência e fluidez da elaboração do trabalho. O custo para participação nas referidas 

reuniões deverá compor a Proposta de Preço apresentada pela empresa, conforme o Item 

6.16 do Ato Convocatório. 

A validação dos levantamentos terrestres e aquáticos, caso identifique-se necessidade, será 

efetuada em campo, com equipamentos GPS de mono ou dupla frequência e ecobatímetros de 

feixe único, respectivamente. 

A validação dos desenhos dos perfis das seções topobatimétricas será realizada por meio de 

plotagem em software de SIG ou CAD para conferência da localização da seção levantada 

comparada à seção prevista, e a verificação da continuidade dos níveis d’água de seções 

adjacentes considerando-se os necessários ajustes de vazão e nível de diferentes dias de 

levantamentos, além da conferência pelas estações fluviométricas em caso de seções com esta 

especificidade. Além disso, podem ser realizados, no âmbito da fiscalização, medições com GPS 

para aferição de alguns pontos em seções topobatimétricas, de forma aleatória e esporádica, e 

conferência da altimetria das seções em relação a imagens e modelos de terreno de alta 

definição disponíveis em alguns locais onde serão realizados levantamentos. 

 

 

Governador Valadares, 19 de abril de 2017. 

 

 

RICARDO ALCÂNTARA VALORY 

Diretor Geral do IBIO - AGB Doce 
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ANEXO II 
 

LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

Tabela 1: Seções Topobatimétricas relativas aos estudos de cheias naturais. 
Para estas seções será feito o trabalho de levantamento de perfil de linha d’água ao final do 
levantamento das seções. 

ID Seção Rio Latitude Longitude 
Estrutura a 

ser 
cadastrada 

Estação 
fluviométrica 

Enchen
te 

máxima 
(m) 

Observação 

1 PG0001 Piranga 
-

20,687237° 

-
43,308822
° 

- - 7,00 
A montante de 
Piranga. 

2 PG0002 Piranga 
-

20,688911° 

-
43,304556
° 

- - 7,00 
Seção representativa 
do trecho do 
município de Piranga. 

3 PG0003 Piranga 
-

20,688399° 

-
43,301502
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Piranga. 

4 PG0004 Piranga 
-

20,688143° 

-
43,299738
° 

- - 7,00 
Seção entre pontes. 
Representativa do 
canal. 

5 PG0005 Piranga 
-

20,686875° 

-
43,299156
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Piranga. 

6 PG0006 Piranga 
-

20,687476° 

-
43,294070
° 

- - 7,00 
Seção representativa 
a jusante do município 
de Piranga. 

7 PG0007 Piranga 
-

20,689036° 

-
43,281244
° 

- - 7,00 
Seção em trecho 
urbanizado às 
margens da BR482. 

8 PG0008 Piranga 
-

20,692509° 

-
43,264567
° 

- - 7,00 
Seção em trecho 
urbanizado às 
margens da BR482. 

9 PG0009 Piranga 
-

20,721014° 

-
43,247008
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

10 PG0010 Piranga 
-

20,738205° 

-
43,235075
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

11 PG0011 Piranga 
-

20,770015° 

-
43,204355
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

12 PG0012 Piranga 
-

20,766860° 

-
43,194535
° 

- - 7,00 
A montante de 
Presidente Bernardes. 

13 PG0013 Piranga 
-

20,767590° 

-
43,190510
° 

- - 7,00 

No perímetro urbano 
de Presidente 
Bernardes, ao lado da 
avenida. 

14 PG0014 Piranga 
-

20,769124° 

-
43,186879
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Presidente Bernardes. 

15 PG0015 Piranga 
-

20,765671° 

-
43,182046
° 

- - 7,00 
Na zona urbana de 
Presidente Bernardes. 

16 PG0016 Piranga 
-

20,764111° 

-
43,180471
° 

- - 7,00 
Seção a jusante de 
Presidente Bernardes. 

17 PG0017 Piranga 
-

20,768668° 

-
43,178169
° 

- - 7,00 

Seção representativa 
a jusante da zona 
urbana de Presidente 
Bernardes. 

18 PG0018 Piranga 
-

20,760408° 

-
43,155875
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

19 PG0019 Piranga 
-

20,761309° 

-
43,117913
° 

- - 7,00 
A montante da 
confluência com o rio 
Xopotó. 

20 PG0020 Piranga 
-

20,753613° 

-
43,112100
° 

- - 7,00 
A jusante da 
confluência com o rio 
Xopotó. 

21 PG0021 Piranga 
-

20,723513° 

-
43,104283
° 

- - 7,00 

Na localidade de 
Bananeiras 
(Presidente 
Bernardes). 
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22 PG0022 Piranga 
-

20,679807° 

-
43,087458
° 

- - 7,00 
Seção a montante da 
zona urbana de Porto 
Firme. 

23 PG0023 Piranga 
-

20,676172° 

-
43,096449
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Porto Firme. 

24 PG0024 Piranga 
-

20,671768° 

-
43,093020
° 

- - 7,00 Seção entre pontes. 

25 PG0025 Piranga 
-

20,669857° 

-
43,089291
° 

Ponte 56075000 7,00 

Na zona urbana de 
Porto Firme, próximo 
a estação 56075000 - 
Porto Firme. 

26 PG0026 Piranga 
-

20,668699° 

-
43,085845
° 

- - 7,00 
Seção representativa 
na zona urbana de 
Porto Firme. 

27 PG0027 Piranga 
-

20,667775° 

-
43,080406
° 

- - 7,00 
Seção a jusante de 
Porto Firme. 

28 PG0028 Piranga 
-

20,643265° 

-
43,080032
° 

- - 7,00 
Seção a montante de 
uma corredeira. 

29 PG0029 Piranga 
-

20,635379° 

-
43,074473
° 

Ponte - 7,00 
Seção a jusante de 
uma corredeira. 

30 PG0030 Piranga 
-

20,635663° 

-
43,093095
° 

- - 7,00 
Seção a montante de 
uma corredeira. 

31 PG0031 Piranga 
-

20,631097° 

-
43,092152
° 

- - 7,00 
Seção a jusante de 
uma corredeira. 

32 PG0032 Piranga 
-

20,624741° 

-
43,065709
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

33 PG0033 Piranga 
-

20,599777° 

-
43,067695
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

34 PG0034 Piranga 
-

20,575537° 

-
43,028851
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

35 PG0035 Piranga 
-

20,577431° 

-
43,013325
° 

- - 7,00 
Seção a montante da 
área urbana de 
Guaraciaba. 

36 PG0036 Piranga 
-

20,572589° 

-
43,006086
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Guaraciaba. 

37 PG0037 Piranga 
-

20,572934° 

-
43,003662
° 

- - 7,00 
Seção representativa 
da área urbana de 
Guaraciaba. 

38 PG0038 Piranga 
-

20,577877° 

-
43,001468
° 

- - 7,00 
Seção a jusante de 
Guaraciaba. 

39 PG0039 Piranga 
-

20,576360° 

-
42,992076
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

40 PG0040 Piranga 
-

20,575893° 

-
42,986331
° 

- - 7,00 
A jusante da 
confluência com o rio 
Turvo. 

41 PG0041 Piranga 
-

20,559122° 

-
42,951784
° 

- - 7,00 
Seção com ilha na 
zona rural, a montante 
da PCH Brecha. 

42 PG0042 Piranga 
-

20,547003° 

-
42,984422
° 

- - 7,00 
Seção a montante de 
uma corredeira. 

43 PG0043 Piranga 
-

20,530967° 

-
43,012917
° 

Ponte - 7,00 Seção na zona rural. 

44 PG0044 Piranga 
-

20,525199° 

-
43,016522
° 

- - 7,00 
Seção a montante de 
ilhas e corredeiras. 

45 PG0045 Piranga 
-

20,511324° 

-
42,997564
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

46 PG0046 Piranga 
-

20,491763° 

-
42,999941
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 

47 PG0047 Piranga 
-

20,457854° 

-
42,999194
° 

- - 7,00 
Seção a montante da 
PCH Brito. 

48 PG0048 Piranga 
-

20,423524° 

-
42,976629
° 

- - 7,00 Seção na zona rural. 
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49 PG0049 Piranga 
-

20,421287° 

-
42,917438
° 

- - 7,00 
Montante da zona 
urbana de Ponte 
Nova. 

50 PG0050 Piranga 
-

20,420261° 

-
42,913408
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Ponte Nova. 

51 PG0051 Piranga 
-

20,420268° 

-
42,911714
° 

- - 7,00 Seção entre pontes. 

52 PG0052 Piranga 
-

20,418800° 

-
42,910746
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Ponte Nova. 

53 PG0053 Piranga 
-

20,417569° 

-
42,910979
° 

- - 7,00 Seção entre pontes. 

54 PG0054 Piranga 
-

20,416234° 

-
42,910913
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Ponte Nova. 

55 PG0055 Piranga 
-

20,414922° 

-
42,908795
° 

- - 7,00 Seção entre pontes. 

56 PG0056 Piranga 
-

20,414362° 

-
42,905493
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Ponte Nova. 

57 PG0057 Piranga 
-

20,413423° 

-
42,900191
° 

- - 7,00 Seção entre pontes. 

58 PG0058 Piranga 
-

20,410416° 

-
42,899381
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Ponte Nova. 

59 PG0059 Piranga 
-

20,408906° 

-
42,898007
° 

- - 7,00 Seção entre pontes. 

60 PG0060 Piranga 
-

20,407884° 

-
42,896509
° 

Ponte - 7,00 
Na zona urbana de 
Ponte Nova. 

61 PG0061 Piranga 
-

20,405730° 

-
42,896896
° 

- - 7,00 
Zona urbana de Ponte 
Nova. 

62 PG0062 Piranga 
-

20,403012° 

-
42,898082
° 

- - 7,00 
Zona urbana de Ponte 
Nova. 

63 PG0063 Piranga 
-

20,397878° 

-
42,902306
° 

- - 7,00 
Seção na zona urbana 
de Ponte Nova. 

64 PG0064 Piranga 
-

20,390552° 

-
42,902540
° 

- - 7,00 
Seção representativa 
da zona urbana de 
Ponte Nova. 

65 PG0065 Piranga 
-

20,384015° 

-
42,902326
° 

Ponte 56110005 7,00 

Na zona urbana de 
Ponte Nova, próximo 
a estação 56110005 - 
Ponte Nova Jusante. 

66 PG0066 Piranga 
-

20,379657° 

-
42,902781
° 

- - 7,00 

Seção representativa 
a jusante da área 
urbana de Ponte Nova 
- montante de 
corredeiras e ilhas. 

67 PG0067 Piranga 
-

20,364054° 

-
42,906747
° 

- - 7,00 
Seção a jusante de 
corredeiras e ilhas. 

68 PG0068 Piranga 
-

20,346123° 

-
42,911242
° 

- - 7,00 
Seção com ilha em 
zona urbana. 

69 PG0069 Piranga 
-

20,344900° 

-
42,907789
° 

- - 7,00 
Seção a jusante da 
ilha. 

70 PG0070 Piranga 
-

20,312496° 

-
42,893626
° 

- - 7,00 Seção entre ilhas. 

71 PG0071 Piranga 
-

20,280214° 

-
42,904439
° 

- - 
10,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
do Carmo. 

72 DC0001 Doce 
-

20,272123° 

-
42,919458
° 

- - 
10,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
do Carmo. 

73 DC0002 Doce 
-

20,248857° 

-
42,885085
° 

Ponte - 
10,0

0 

A montante da UHE 
Candonga, próximo à 
zona urbana de Rio 
Doce. 

74 DC0003 Doce 
-

20,196085° 

-
42,837322
° 

- - 
10,0

0 
A jusante da UHE 
Candonga. 
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75 DC0004 Doce 
-

20,162778° 

-
42,828067
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

76 DC0005 Doce 
-

20,135389° 

-
42,797537
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

77 DC0006 Doce 
-

20,102588° 

-
42,756435
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

78 DC0007 Doce 
-

20,057320° 

-
42,772756
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

79 DC0008 Doce 
-

20,020227° 

-
42,744942
° 

Ponte - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

80 DC0009 Doce 
-

20,007817° 

-
42,706752
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

81 DC0010 Doce 
-

19,996149° 

-
42,675677
° 

- 56425000 
10,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Casca, próximo à 
estação 56425000 - 
Fazenda Cachoeira 
d'Antas. 

82 DC0011 Doce 
-

19,981692° 

-
42,652015
° 

- - 
10,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Casca. 

83 DC0012 Doce 
-

19,928024° 

-
42,636903
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

84 DC0013 Doce 
-

19,919062° 

-
42,617990
° 

- - 
10,0

0 
Seção representativa 
entre as ilhas. 

85 DC0014 Doce 
-

19,909641° 

-
42,589304
° 

- - 
10,0

0 

Montante confluência 
rio Matipó, em forte 
estrangulamento de 
seção do rio Doce 

86 DC0015 Doce 
-

19,874527° 

-
42,549339
° 

- - 
10,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Matipó. 

87 DC0016 Doce 
-

19,836723° 

-
42,522186
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

88 DC0017 Doce 
-

19,777953° 

-
42,477815
° 

- 56539000 
10,0

0 

Seção na zona rural, 
próximo à estação 
56539000 - Cachoeira 
dos Óculos - 
Montante. 

89 DC0018 Doce 
-

19,749765° 

-
42,478489
° 

Ponte - 
10,0

0 

Seção na zona rural 
com ponte e 
cachoeira. 

90 DC0019 Doce 
-

19,737508° 

-
42,480906
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

91 DC0020 Doce 
-

19,673204° 

-
42,498570
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

92 DC0021 Doce 
-

19,585036° 

-
42,490463
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

93 DC0022 Doce 
-

19,554659° 

-
42,521641
° 

Ponte - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

94 DC0023 Doce 
-

19,509919° 

-
42,513273
° 

- - 
10,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Piracicaba. 

95 DC0024 Doce 
-

19,492565° 

-
42,504443
° 

- - 
10,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Piracicaba, próximo 
ao Ribeirão Ipanema. 

96 DC0025 Doce 
-

19,480685° 

-
42,478753
° 

Ponte - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Ipatinga. 

97 DC0026 Doce 
-

19,474505° 

-
42,476376
° 

- - 
10,0

0 

Seção a jusante da 
ponte. Zona urbana 
de Ipatinga. 

98 DC0027 Doce 
-

19,463428° 

-
42,467903
° 

- - 
10,0

0 

Seção representativa 
zona urbana de 
Ipatinga. 

99 DC0028 Doce 
-

19,465253° 

-
42,440625
° 

- - 
10,0

0 
Seção no perímetro 
urbano de Ipatinga. 
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100 DC0029 Doce 
-

19,412901° 

-
42,425788
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Ipaba. 

101 DC0030 Doce 
-

19,359285° 

-
42,416683
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

102 DC0031 Doce 
-

19,328717° 

-
42,397188
° 

- 56719998 
10,0

0 
Próximo à estação 
56719998 - Cenibra. 

103 DC0032 Doce 
-

19,329640° 

-
42,369019
° 

- - 
10,0

0 

Seção a montante da 
localidade de 
Cachoeira Escura. 

104 DC0033 Doce 
-

19,311646° 

-
42,360273
° 

- - 
10,0

0 

Na localidade de 
Cachoeira Escura 
(Belo Oriente). 

105 DC0034 Doce 
-

19,296834° 

-
42,355915
° 

- - 
10,0

0 

Seção a jusante da 
localidade Cachoeira 
Escura. 

106 DC0035 Doce 
-

19.252529° 

-
42.330804
° 

- - 
10,0

0 

Montante da 
confluência com o rio 
Santo Antônio 

107 DC0036 Doce 
-

19,237826° 

-
42,308138
° 

- - 
10,0

0 
Jusante confluência 
com rio Santo Antônio 

108 DC0037 Doce 
-

19,208094° 

-
42,279054
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

109 DC0038 Doce 
-

19,158625° 

-
42,234373
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Periquito. 

110 DC0039 Doce 
-

19,135350° 

-
42,190817
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

111 DC0040 Doce 
-

19,097048° 

-
42,154673
° 

- - 
10,0

0 

Na localidade de 
Pedra Corrida 
(Periquito). 

112 DC0041 Doce 
-

19,022233° 

-
42,123831
° 

- - 
10,0

0 
Seção a jusante da 
UHE Baguari. 

113 DC0042 Doce 
-

18,960265° 

-
42,067839
° 

- - 
10,0

0 

Na localidade de 
Baguari (Governador 
Valadares). 

114 DC0043 Doce 
-

18,926152° 

-
42,008199
° 

- - 
10,0

0 

Seção a montante de 
Governador 
Valadares. 

115 DC0044 Doce 
-

18,921221° 

-
41,992707
° 

- - 
10,0

0 

Seção a montante de 
Governador 
Valadares. 

116 DC0045 Doce 
-

18,908192° 

-
41,983130
° 

- - 
10,0

0 

Na zona urbana de 
Governador 
Valadares. 

117 DC0046 Doce 
-

18,897985° 

-
41,964585
° 

- - 
10,0

0 

Próximo da 
confluência com o 
córrego da Onça, na 
zona urbana de 
Governador 
Valadares. 

118 DC0047 Doce 
-

18,885009° 

-
41,952877
° 

Ponte 56850000 
10,0

0 

Na zona urbana de 
Governador 
Valadares, próximo à 
estação 56850000 - 
Governador 
Valadares. 

119 DC0048 Doce 
-

18,870365° 

-
41,945630
° 

- - 
10,0

0 

Seção com ilha na 
zona urbana de 
Governador 
Valadares. 

120 DC0049 Doce 
-

18,863624° 

-
41,940790
° 

Ponte - 
10,0

0 

Seção com ilha na 
zona urbana de 
Governador 
Valadares, ao longo 
da avenida 
Jequitinhonha. 

121 DC0050 Doce 
-

18,858983° 

-
41,936159
° 

- - 
10,0

0 

Na zona urbana de 
Governador 
Valadares. 

122 DC0051 Doce 
-

18,851309° 

-
41,929572
° 

- - 
10,0

0 

Na zona urbana de 
Governador 
Valadares. 

123 DC0052 Doce 
-

18,847644° 

-
41,922859
° 

- - 
10,0

0 

Na zona urbana de 
Governador 
Valadares. 
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124 DC0053 Doce 
-

18,846982° 

-
41,902917
° 

- - 
10,0

0 

Seção a jusante da 
área urbana de 
Governador 
Valadares. 

125 DC0054 Doce 
-

18,847255° 

-
41,883506
° 

- - 
10,0

0 

Seção a jusante da 
área urbana de 
Governador 
Valadares. 

126 DC0055 Doce 
-

18,853229° 

-
41,861304
° 

Ponte - 
10,0

0 

Seção no perímetro 
urbano de Governador 
Valadares. 

127 DC0056 Doce 
-

18,860041° 

-
41,851303
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

128 DC0057 Doce 
-

18,863367° 

-
41,828955
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

129 DC0058 Doce 
-

18,868917° 

-
41,806158
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

130 DC0059 Doce 
-

18,871323° 

-
41,782639
° 

- - 
10,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Suaçuí Grande. 

131 DC0060 Doce 
-

18,885356° 

-
41,712413
° 

- - 
10,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Suaçuí Grande. 

132 DC0061 Doce 
-

18,959269° 

-
41,682324
° 

- - 
10,0

0 
Seção na zona rural. 

133 DC0062 Doce 
-

18,970237° 

-
41,650790
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Tumiritinga. 

134 DC0063 Doce 
-

18,973037° 

-
41,639354
° 

- 56920000 
10,0

0 

Na zona urbana de 
Tumiritinga, próximo a 
estação 56920000 - 
Tumiritinga. 

135 DC0064 Doce 
-

18,973586° 

-
41,628755
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Tumiritinga. 

136 DC0065 Doce 
-

18,974833° 

-
41,613338
° 

- - 
10,0

0 

Seção a jusante da 
zona urbana de 
Tumiritinga. 

137 DC0066 Doce 
-

19,010317° 

-
41,542896
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Galiléia. 

138 DC0067 Doce 
-

19,055493° 

-
41,524331
° 

- - 
13,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Caratinga. 

139 DC0068 Doce 
-

19,070194° 

-
41,523131
° 

- - 
13,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Caratinga, na zona 
urbana de Barra do 
Cuité. 

140 DC0069 Doce 
-

19,109339° 

-
41,505305
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

141 DC0070 Doce 
-

19,159003° 

-
41,474724
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

142 DC0071 Doce 
-

19,164142° 

-
41,467473
° 

Ponte - 
13,0

0 

Próximo à confluência 
com rio, na zona 
urbana de 
Conselheiro Pena. 

143 DC0072 Doce 
-

19,166049° 

-
41,462046
° 

- - 
13,0

0 
Na zona urbana de 
Conselheiro Pena. 

144 DC0073 Doce 
-

19,167675° 

-
41,456780
° 

- - 
13,0

0 

Seção a jusante da 
zona urbana de 
Conselheiro Pena. 

145 DC0074 Doce 
-

19,179674° 

-
41,440814
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

146 DC0075 Doce 
-

19,233150° 

-
41,347449
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

147 DC0076 Doce 
-

19,277629° 

-
41,277251
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

148 DC0077 Doce 
-

19,314603° 

-
41,253478
° 

- - 
13,0

0 

Seção a montante da 
zona urbana de 
Resplendor. 

149 DC0078 Doce 
-

19,324823° 
-

41,252694
Ponte - 

13,0
0 

Na zona urbana de 
Resplendor. 
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150 DC0079 Doce 
-

19,338179° 

-
41,248118
° 

- - 
13,0

0 

Seção a jusante da 
zona urbana de 
Resplendor. 

151 DC0080 Doce 
-

19,345224° 

-
41,241667
° 

Ponte - 
13,0

0 
No perímetro urbano 
de Resplendor. 

152 DC0081 Doce 
-

19,392546° 

-
41,163900
° 

- - 
13,0

0 
A montante da UHE 
Aimorés. 

153 DC0082 Doce 
-

19,489892° 

-
41,078341
° 

- - 
13,0

0 

A jusante da UHE 
Aimorés, após 
confluência com o rio 
Manhuaçu, na zona 
urbana de Aimorés. 

154 DC0083 Doce 
-

19,488163° 

-
41,065589
° 

- - 
13,0

0 
Na zona urbana de 
Aimorés. 

155 DC0084 Doce 
-

19,499826° 

-
41,028489
° 

- - 
13,0

0 

A montante da 
confluência com o 
canal de desvio de 
UHE Aimorés, na 
zona urbana de Baixo 
Guandú. 

156 DC0085 Doce 
-

19,506452° 

-
41,014285
° 

Ponte - 
13,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Guandú, na zona 
urbana de Baixo 
Guandú. 

157 DC0086 Doce 
-

19,507965° 

-
41,005062
° 

- - 
13,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Guandú, na zona 
urbana de Baixo 
Guandú. 

158 DC0087 Doce 
-

19,500713° 

-
40,955398
° 

- - 
13,0

0 
A montante da UHE 
Mascarenhas. 

159 DC0088 Doce 
-

19,502316° 

-
40,913647
° 

- - 
13,0

0 

A jusante da UHE 
Mascarenhas, na 
localidade de 
Mascarenhas (Baixo 
Guandú). 

160 DC0089 Doce 
-

19,510370° 

-
40,858884
° 

Ponte - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

161 DC0090 Doce 
-

19,526741° 

-
40,824562
° 

- - 
13,0

0 
Seção a montante de 
Itapina. 

162 DC0091 Doce 
-

19,530041° 

-
40,816692
° 

Ponte - 
13,0

0 
Na localidade de 
Itapina (Colatina). 

163 DC0092 Doce 
-

19,530102° 

-
40,810850
° 

- - 
13,0

0 
Seção zona urbana de 
Itapina. 

164 DC0093 Doce 
-

19,501011° 

-
40,759779
° 

- - 
13,0

0 

Próximo ao IFES 
Campus Itapina 
(Colatina). 

165 DC0094 Doce 
-

19,532353° 

-
40,707214
° 

- - 
13,0

0 

Próximo à confluência 
com o Rio Santa 
Joana, na zona 
urbana de Colatina. 

166 DC0095 Doce 
-

19,538046° 

-
40,669784
° 

- - 
13,0

0 
Na zona urbana de 
Colatina. 

167 DC0096 Doce 
-

19,535859° 

-
40,649878
° 

- - 
13,0

0 
Seção área urbana de 
Colatina. 

168 DC0097 Doce 
-

19,531569° 

-
40,631576
° 

Ponte 56994500 
13,0

0 

Na zona urbana de 
Colatina, próximo as 
estações 56994500 - 
Colatina. 

169 DC0098 Doce 
-

19,515414° 

-
40,603582
° 

Ponte - 
13,0

0 
Na zona urbana de 
Colatina. 

170 DC0099 Doce 
-

19,512930° 

-
40,558344
° 

- - 
13,0

0 
Seção a jusante de 
Colatina. 

171 DC0100 Doce 
-

19,532804° 

-
40,482188
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

172 DC0101 Doce 
-

19,535556° 
-

40,428864
- - 

13,0
0 

Seção na zona rural. 
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173 DC0102 Doce 
-

19,531585° 

-
40,365354
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

174 DC0103 Doce 
-

19,495853° 

-
40,284309
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

175 DC0104 Doce 
-

19,456997° 

-
40,176045
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

176 DC0105 Doce 
-

19,413082° 

-
40,080949
° 

- 56998200 
13,0

0 

Seção a montante de 
Linhares, próximo à 
estação 56998200 - 
Linhares Cais do 
Porto. 

177 DC0106 Doce 
-

19,411419° 

-
40,066007
° 

Ponte - 
13,0

0 

Próximo à confluência 
com o rio Pequeno, na 
zona urbana de 
Linhares. 

178 DC0107 Doce 
-

19,411923° 

-
40,050921
° 

- - 
13,0

0 
Na zona urbana de 
Linhares. 

179 DC0108 Doce 
-

19,422295° 

-
40,019897
° 

- - 
13,0

0 
Seção a jusante de 
Linhares. 

180 DC0109 Doce 
-

19,456028° 

-
39,930855
° 

- - 
13,0

0 
Seção na zona rural. 

181 DC0110 Doce 
-

19,586894° 

-
39,802043
° 

- - 
13,0

0 
Na localidade de 
Povoação (Linhares). 

182 DC0111 Doce 
-

19,643812° 

-
39,818160
° 

- - 
13,0

0 
Na localidade de 
Regência (Linhares). 

183 PC0001 Piracicaba 
-

19,953251° 

-
43,197941
° 

- - 8,00 
A montante da zona 
urbana de Rio 
Piracicaba. 

184 PC0002 Piracicaba 
-

19,947771° 

-
43,185924
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Rio Piracicaba. 

185 PC0003 Piracicaba 
-

19,935268° 

-
43,173975
° 

- - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Rio Piracicaba. 

186 PC0004 Piracicaba 
-

19,931903° 

-
43,173985
° 

Ponte - 8,00 

Na zona urbana de 
Rio Piracicaba, 
próximo à estação 
56610100 - Rio 
Piracicaba. 

187 PC0005 Piracicaba 
-

19,930810° 

-
43,173094
° 

- 56610000 8,00 
Seção próxima à 
estação 56910000. 

188 PC0006 Piracicaba 
-

19,929489° 

-
43,170995
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Rio Piracicaba. 

189 PC0007 Piracicaba 
-

19,927118° 

-
43,166140
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Rio Piracicaba. 

190 PC0008 Piracicaba 
-

19,912365° 

-
43,157279
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Rio Piracicaba. 

191 PC0009 Piracicaba 
-

19,909475° 

-
43,151740
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Rio Piracicaba. 

192 PC0010 Piracicaba 
-

19,874762° 

-
43,119023
° 

- - 8,00 Seção na zona rural. 

193 PC0011 Piracicaba 
-

19,856318° 

-
43,119781
° 

Barragem - 8,00 Próximo à barragem. 

194 PC0012 Piracicaba 
-

19,840125° 

-
43,128450
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
João Monlevade. 

195 PC0013 Piracicaba 
-

19,838275° 

-
43,128302
° 

- - 8,00 
Seção zona urbana de 
João Monlevade. 

196 PC0014 Piracicaba 
-

19,836736° 

-
43,128671
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
João Monlevade. 

197 PC0015 Piracicaba 
-

19,831781° 

-
43,127274
° 

- - 8,00 
Seção zona urbana de 
João Monlevade. 

198 PC0016 Piracicaba - - - - 8,00 Próximo à confluência 
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19,826966° 43,123954
° 

com rio, na zona 
urbana de João 
Monlevade. 

199 PC0017 Piracicaba 
-

19,826316° 

-
43,119640
° 

- - 8,00 
Seção zona urbana de 
João Monlevade. 

200 PC0018 Piracicaba 
-

19,827858° 

-
43,112060
° 

Ponte - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Bela Vista de 
Minas. 

201 PC0019 Piracicaba 
-

19,825799° 

-
43,105264
° 

- - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Bela Vista de 
Minas. 

202 PC0020 Piracicaba 
-

19,823074° 

-
43,097972
° 

- - 8,00 

Seção na zona urbana 
de Bela Vista de 
Minas, na confluência 
com rio. 

203 PC0021 Piracicaba 
-

19,812433° 

-
43,105023
° 

- - 8,00 
Seção a jusante de 
Bela Vista. 

204 PC0022 Piracicaba 
-

19,804919° 

-
43,104613
° 

Ponte - 8,00 Seção na zona rural. 

205 PC0023 Piracicaba 
-

19,786068° 

-
43,097271
° 

- - 8,00 
A montante da 
confluência com o rio 
Santa Bárbara. 

206 PC0024 Piracicaba 
-

19,782545° 

-
43,095352
° 

- - 8,00 
A jusante da 
confluência com o rio 
Santa Bárbara. 

207 PC0025 Piracicaba 
-

19,774254° 

-
43,074381
° 

Ponte - 8,00 Seção na zona rural. 

208 PC0026 Piracicaba 
-

19,774986° 

-
43,045550
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

209 PC0027 Piracicaba 
-

19,768671° 

-
43,036726
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

210 PC0028 Piracicaba 
-

19,767367° 

-
43,032960
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

211 PC0029 Piracicaba 
-

19,765597° 

-
43,033893
° 

- 56659998 8,00 

Seção zona urbana de 
Nova Era, entre 
pontes. Próxima à 
estação 56659998. 

212 PC0030 Piracicaba 
-

19,764155° 

-
43,034059
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

213 PC0031 Piracicaba 
-

19,766685° 

-
43,025672
° 

- 56661000 8,00 

Na zona urbana de 
Nova Era, próximo à 
estação 56661000 - 
Nova Era Telemétrica. 

214 PC0032 Piracicaba 
-

19,774854° 

-
43,022763
° 

- - 8,00 
Seção zona urbana de 
Nova Era. 

215 PC0033 Piracicaba 
-

19,771229° 

-
43,013003
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

216 PC0034 Piracicaba 
-

19,761527° 

-
43,008562
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

217 PC0035 Piracicaba 
-

19,740876° 

-
43,016298
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Nova Era. 

218 PC0036 Piracicaba 
-

19,724509° 

-
42,969320
° 

Ponte - 8,00 
A montante da UHE 
Guilman Amorim. 

219 PC0037 Piracicaba 
-

19,714638° 

-
42,951501
° 

- - 8,00 

A jusante da UHE 
Guilman Amorim, na 
zona urbana de Nova 
Era. 

220 PC0038 Piracicaba 
-

19,681702° 

-
42,905080
° 

- - 8,00 Seção na zona rural. 

221 PC0039 Piracicaba 
-

19,655024° 

-
42,871182
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Antônio Dias. 

222 PC0040 Piracicaba 
-

19,654938° 

-
42,868008
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Antonio Dias. 

223 PC0041 Piracicaba 
-

19,644176° 

-
42,858162
° 

- - 8,00 
A montante da UHE 
Sá Carvalho. 
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224 PC0042 Piracicaba 
-

19,653246° 

-
42,847167
° 

- - 8,00 
A jusante da UHE Sá 
Carvalho. 

225 PC0043 Piracicaba 
-

19,642223° 

-
42,813494
° 

- - 8,00 
Próximo à confluência 
com rio. 

226 PC0044 Piracicaba 
-

19,617990° 

-
42,794972
° 

Ponte - 8,00 Seção na zona rural. 

227 PC0045 Piracicaba 
-

19,589954° 

-
42,736375
° 

- - 8,00 Seção na zona rural. 

228 PC0046 Piracicaba 
-

19,562123° 

-
42,714003
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Timóteo. 

229 PC0047 Piracicaba 
-

19,539249° 

-
42,684921
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Timóteo. 

230 PC0048 Piracicaba 
-

19,535810° 

-
42,671926
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Timóteo. 

231 PC0049 Piracicaba 
-

19,526801° 

-
42,661208
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Timóteo. 

232 PC0050 Piracicaba 
-

19,525378° 

-
42,654670
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Timóteo. 

233 PC0051 Piracicaba 
-

19,524553° 

-
42,644478
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Timóteo, entre pontes. 

234 PC0052 Piracicaba 
-

19,524700° 

-
42,640211
° 

Ponte 56696000 8,00 

Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano, 
próximo à estação 
56696000 - Mário de 
Carvalho. 

235 PC0053 Piracicaba 
-

19,527403° 

-
42,632385
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano, 
entre pontes. 

236 PC0054 Piracicaba 
-

19,533087° 

-
42,626481
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

237 PC0055 Piracicaba 
-

19,529015° 

-
42,621596
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

238 PC0056 Piracicaba 
-

19,526400° 

-
42,616345
° 

- - 8,00 

Próximo à confluência 
com canal da Av. 
Sanitária, na zona 
urbana de Coronel 
Fabriciano. 

239 PC0057 Piracicaba 
-

19,526352° 

-
42,611413
° 

- - 8,00 
Seção com ilha na 
zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

240 PC0058 Piracicaba 
-

19,528874° 

-
42,606962
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

241 PC0059 Piracicaba 
-

19,531679° 

-
42,602095
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

242 PC0060 Piracicaba 
-

19,535474° 

-
42,586664
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

243 PC0061 Piracicaba 
-

19,531699° 

-
42,573795
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

244 PC0062 Piracicaba 
-

19,524834° 

-
42,575278
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Coronel Fabriciano. 

245 PC0063 Piracicaba 
-

19,510637° 

-
42,569992
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Ipatinga. 

246 PC0064 Piracicaba 
-

19,510340° 

-
42,554275
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Ipatinga. 

247 PC0065 Piracicaba 
-

19,510566° 

-
42,538448
° 

- - 
10,0

0 
Na zona urbana de 
Ipatinga. 

248 PC0066 Piracicaba 
-

19,495078° 

-
42,527369
° 

- - 
10,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Doce, na zona urbana 
de Ipatinga. 

249 CT0001 Caratinga 
-

19,976746° 

-
42,144846
° 

Ponte - 6,00 
Na zona urbana de 
Santa Bárbara do 
Leste. 
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250 CT0002 Caratinga 
-

19,977311° 

-
42,142651
° 

Ponte - 6,00 
Na zona urbana de 
Santa Bárbara do 
Leste. 

251 CT0003 Caratinga 
-

19,977756° 

-
42,140373
° 

Ponte - 6,00 
Na zona urbana de 
Santa Bárbara do 
Leste. 

252 CT0004 Caratinga 
-

19,964160° 

-
42,137220
° 

- 56923800 6,00 

Na estação 56923800 
- Santa Bárbara do 
Leste, próximo a BR-
116. 

253 CT0005 Caratinga 
-

19,901697° 

-
42,135612
° 

- 56924100 6,00 
Próximo a BR-116 e 
da estação 56924100 
- Tabuleiro. 

254 CT0006 Caratinga 
-

19,878930° 

-
42,131198
° 

- - 6,00 
Na zona urbana de 
Santa Rita de Minas. 

255 CT0007 Caratinga 
-

19,873843° 

-
42,132304
° 

Ponte 56924500 6,00 

Na zona urbana de 
Santa Rita de Minas, 
próximo a estação 
56924500 - Santa Rita 
de Minas. 

256 CT0008 Caratinga 
-

19,871319° 

-
42,132614
° 

- - 6,00 
Na zona urbana de 
Santa Rita de Minas. 

257 CT0009 Caratinga 
-

19,838397° 

-
42,137208
° 

Ponte - 8,00 Na zona rural. 

258 CT0010 Caratinga 
-

19,799636° 

-
42,137846
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

259 CT0011 Caratinga 
-

19,798035° 

-
42,137483
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

260 CT0012 Caratinga 
-

19,795958° 

-
42,137372
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

261 CT0013 Caratinga 
-

19,793563° 

-
42,137798
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

262 CT0014 Caratinga 
-

19,790834° 

-
42,138192
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

263 CT0015 Caratinga 
-

19,789350° 

-
42,137945
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

264 CT0016 Caratinga 
-

19,788486° 

-
42,139989
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

265 CT0017 Caratinga 
-

19,787639° 

-
42,140819
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

266 CT0018 Caratinga 
-

19,786512° 

-
42,141460
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

267 CT0019 Caratinga 
-

19,784439° 

-
42,140385
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

268 CT0020 Caratinga 
-

19,782307° 

-
42,137850
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

269 CT0021 Caratinga 
-

19,780502° 

-
42,137609
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

270 CT0022 Caratinga 
-

19,779475° 

-
42,136987
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

271 CT0023 Caratinga 
-

19,772485° 

-
42,135693
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

272 CT0024 Caratinga 
-

19,766964° 

-
42,131763
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

273 CT0025 Caratinga 
-

19,763025° 

-
42,134259
° 

- - 8,00 
Zona urbana de 
Caratinga. 

274 CT0026 Caratinga 
-

19,752757° 

-
42,134378
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

275 CT0027 Caratinga 
-

19,726113° 

-
42,133161
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Caratinga. 

276 CT0028 Caratinga - - - - 8,00 Na zona urbana de 
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19,712967° 42,136483
° 

Caratinga. 

277 CT0029 Caratinga 
-

19,672932° 

-
42,118289
° 

Ponte - 8,00 Na zona rural. 

278 CT0030 Caratinga 
-

19,638314° 

-
42,109439
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Ubaporanga. 

279 CT0031 Caratinga 
-

19,635123° 

-
42,110920
° 

- - 8,00 
Seção zona urbana de 
Ubaporanga. 

280 CT0032 Caratinga 
-

19,632079° 

-
42,110311
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Ubaporanga. 

281 CT0033 Caratinga 
-

19,627290° 

-
42,110361
° 

- - 8,00 
Na zona urbana de 
Ubaporanga. 

282 CT0034 Caratinga 
-

19,613070° 

-
42,113291
° 

Ponte - 8,00 
Seção a jusante de 
Ubaporanga. 

283 CT0035 Caratinga 
-

19,595840° 

-
42,111708
° 

Ponte 56926100 8,00 

Na zona rural, 
próximo a estação 
56926100 - 
Ubaporanga. 

284 CT0036 Caratinga 
-

19,557930° 

-
42,121205
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Inhapim. 

285 CT0037 Caratinga 
-

19,555465° 

-
42,121538
° 

- - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Inhapim. 

286 CT0038 Caratinga 
-

19,552360° 

-
42,122017
° 

Ponte - 8,00 
Na zona urbana de 
Inhapim. 

287 CT0039 Caratinga 
-

19,550926° 

-
42,122286
° 

- - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Inhapim. 

288 CT0040 Caratinga 
-

19,549305° 

-
42,123324
° 

Ponte 56928000 8,00 

Próximo à confluência 
com o Córrego São 
Silvestre, zona urbana 
de Inhapim, próximo à 
estação 56928000 - 
Inhapim. 

289 CT0041 Caratinga 
-

19,547533° 

-
42,123184
° 

- - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Inhapim. 

290 CT0042 Caratinga 
-

19,545585° 

-
42,123438
° 

Ponte - 8,00 
Seção na zona urbana 
de Inhapim. 

291 CT0043 Caratinga 
-

19,539126° 

-
42,125987
° 

- - 8,00 
Seção a jusante de 
Inhapim. 

292 CT0044 Caratinga 
-

19,501703° 

-
42,126654
° 

Ponte - 8,00 Na zona rural. 

293 CT0045 Caratinga 
-

19,434423° 

-
42,122759
° 

Ponte - 9,00 Na zona rural. 

294 CT0046 Caratinga 
-

19,381237° 

-
42,108807
° 

Ponte - 9,00 
Na zona urbana de 
Dom Cavati. 

295 CT0047 Caratinga 
-

19,377209° 

-
42,106429
° 

- - 9,00 
Seção zona urbana de 
Dom Cavati. 

296 CT0048 Caratinga 
-

19,375161° 

-
42,104489
° 

Ponte 56935000 9,00 

Na zona urbana de 
Dom Cavati, próximo 
à estação 56935000 - 
Dom Cavati. 

297 CT0049 Caratinga 
-

19,368654° 

-
42,100467
° 

- - 9,00 
Seção a jusante de 
Dom Cavati. 

298 CT0050 Caratinga 
-

19,353589° 

-
42,090136
° 

Ponte - 9,00 Na zona rural. 

299 CT0051 Caratinga 
-

19,366997° 

-
42,044759
° 

- - 9,00 Na zona rural. 

300 CT0052 Caratinga 
-

19,381879° 

-
41,993279
° 

- - 9,00 Na zona rural. 

301 CT0053 Caratinga 
-

19,352557° 

-
41,967306
° 

- - 9,00 Na zona rural. 
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302 CT0054 Caratinga 
-

19,365663° 

-
41,932179
° 

Ponte - 
10,0

0 
Na localidade de Novo 
Horizonte (Inhapim). 

303 CT0055 Caratinga 
-

19,366661° 

-
41,929159
° 

- - 
10,0

0 
Seção na localidade 
de Novo Horizonte. 

304 CT0056 Caratinga 
-

19,368675° 

-
41,926429
° 

- - 
10,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Preto, na localidade 
de Novo Horizonte 
(Inhapim). 

305 CT0057 Caratinga 
-

19,367695° 

-
41,925001
° 

- - 
10,0

0 

A jusante da 
confluência com o rio 
Preto. 

306 CT0058 Caratinga 
-

19,349845° 

-
41,892630
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

307 CT0059 Caratinga 
-

19,352515° 

-
41,854050
° 

- - 
10,0

0 

A montante da 
confluência com rio, 
na localidade de 
Bananal de Baixo 
(Tarumirim). 

308 CT0060 Caratinga 
-

19,347079° 

-
41,850050
° 

Ponte - 
10,0

0 

A jusante da 
localidade de Bananal 
de Baixo (Tarumirim). 

309 CT0061 Caratinga 
-

19,316891° 

-
41,825947
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

310 CT0062 Caratinga 
-

19,283306° 

-
41,807668
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

311 CT0063 Caratinga 
-

19,269664° 

-
41,764992
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

312 CT0064 Caratinga 
-

19,272729° 

-
41,709499
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

313 CT0065 Caratinga 
-

19,217734° 

-
41,699503
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

314 CT0066 Caratinga 
-

19,193112° 

-
41,642302
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

315 CT0067 Caratinga 
-

19,168610° 

-
41,630237
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

316 CT0068 Caratinga 
-

19,128213° 

-
41,614598
° 

- - 
10,0

0 
Na zona rural. 

317 CT0069 Caratinga 
-

19,100427° 

-
41,560307
° 

- - 
13,0

0 
Na zona rural. 

318 CT0070 Caratinga 
-

19,063509° 

-
41,531754
° 

- 56940002 
13,0

0 

Na zona urbana de 
Barra do Cuité, 
próximo a estação 
56940002 - Barra do 
Cuieté. 

319 CT0071 Caratinga 
-

19,064635° 

-
41,529323
° 

Ponte - 
13,0

0 
Na zona urbana de 
Barra do Cuité. 

320 CT0072 Caratinga 
-

19,065433° 

-
41,528157
° 

- - 
13,0

0 
Zona urbana de Barra 
do Cuieté. 

321 CT0073 Caratinga 
-

19,066080° 

-
41,527272
° 

Ponte - 
13,0

0 

A montante da 
confluência com o rio 
Doce, na zona urbana 
de Barra do Cuité. 

 

Tabela 2: Seções Topobatimétricas relativas aos estudos de rompimento de barragens. 
 
Para estas seções não será feito o levantamento de perfil de linha d’água no período de águas 
altas. 
 

ID Latitude Longitude 
Estrutura a 

ser 
cadastrada 

Estação 
Fluviométrica 

Enchente 
máxima (m) 

Curso 
d'água 

Local / Observações 

1 -
20,390684 

-43,502016 ponte - não ribeirão do 
Funil 

Ouro Preto 

2 -
20,394147 

-43,442992 ponte - não rio do Carmo Passagem de Mariana 
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3 -
20,374501 

-43,422332 - - não rio do Carmo Mariana (montante) 

4 -
20,361898 

-43,410523 - - não rio do Carmo Mariana (jusante) 

5 -
20,357908 

-43,368695 - - não rio do Carmo Bandeirantes 

6 -
20,347733 

-43,305492 - - não rio do Carmo Monsenhor Horta 

7 -
20,361402 

-43,139622 - 56335001 não rio do Carmo Acaiaca 

8 -
20,352419 

-43,075984 - - não rio do Carmo Bom Retiro 

9 -
20,296298 

-43,055601 - - não rio do Carmo montante confluência com 
Gualaxo do Norte 

10 -
20,285731 

-43,477708 ponte - não rio Gualaxo 
do Norte 

Antônio Pereira 

11 -
20,238776 

-43,419718 - - não córrego 
Santarém 

Bento Rodrigues 

12 -
20,300945 

-43,232788 - - não rio Gualaxo 
do Norte 

Paracatu 

13 -
20,290158 

-43,063500 - - não rio Gualaxo 
do Norte 

foz do rio Gualaxo do Norte no 
rio do Carmo 

14 -
20,282511 

-43,045379 - - não rio do Carmo Barra Longa 

15 -
20,279013 

-42,918878 - - não rio do Carmo foz rio do Carmo 

16 -
20,099741 

-42,449040 ponte 56484998 não rio Matipó Raul Soares 

17 -
19,891894 

-42,548503 - - não rio Matipó foz do rio Matipó no rio Doce 

18 -
20,180865 

-43,414019 - - não rio Piracicaba Santa Rita Durão 

19 -
20,160681 

-43,295368 ponte - não rio Piracicaba Fonseca 

20 -
19,977604 

-43,213856 - - não rio Piracicaba rio Piracicaba (jusante foz rio 
Maquiné) 

21 -
20,013379 

-43,473298 - - não ribeirão 
Caraça 

Sumidouro 

22 -
19,988438 

-43,457492 - - não ribeirão 
Caraça 

Brumal (jusante confluência 
com rio Conceição) 

23 -
19,963622 

-43,459622 ponte - não ribeirão 
Caraça 

Barra Feliz (montante 
confluência com rio Barão dos 
Cocais) 

24 -
19,981165 

-43,589701 ponte - não rio Barão dos 
Cocais 

Socorro 

25 -
19,942102 

-43,478462 ponte - não rio Barão dos 
Cocais 

Barão de Cocais 

26 -
19,966555 

-43,417889 - - não rio Santa 
Bárbara 

Santa Bárbara (montante) 

27 -
19,950075 

-43,413566 - - não rio Santa 
Bárbara 

Santa Bárbara (jusante) 

28 -
19,826805 

-43,358142 ponte - não rio Santa 
Bárbara 

São Gonçalo do Rio Abaixo 

29 -
19,783475 

-43,098264 ponte - não rio Santa 
Bárbara 

foz do rio Santa Bárbara no rio 
Piracicaba 

30 -
19,657794 

-43,246300 ponte - não córrego 
Conceição 

Itabira 1 

31 -
19,668185 

-43,226357 ponte - não ribeirão do 
Peixe 

Itabira 2 

32 -
19,653520 

-43,210454 - - não ribeirão do 
Peixe 

Itabira 3 

33 -
19,643703 

-43,178992 ponte - não ribeirão do 
Peixe 

Itabira 4 

34 -
19,700061 

-43,060932 - - não ribeirão do 
Peixe 

Capoeirana 

35 -
19,743700 

-43,022932 - - não rio do Peixe foz do rio do Peixe no rio 
Piracicaba 

36 -
19,451030 

-43,115575 - - não ribeirão Jirau Santa Maria de Itabira 

37 -
19,430852 

-43,113714 - - não rio Tanque Santa Maria de Itabira 
(jusante) 

38 -
18,965988 

-43,247549 - 56765000 não rio do Peixe 
(da bacia rio 
Santo 
Antônio) 

Dom Joaquim 

39 -
19,137653 

-43,154274 ponte - não rio do Peixe 
(da bacia rio 
Santo 
Antônio) 

Santa Rita do Rio do Peixe 

40 -
19,232625 

-43,113895 - - não rio do Peixe 
(da bacia rio 
Santo 

foz rio do Peixe no rio Santo 
Antônio 
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Antônio) 

41 -
19,230180 

-43,021228 ponte 56775000 não rio Santo 
Antônio 

Ferros 

42 -
19,253483 

-42,951500 - - não rio Santo 
Antônio 

rio Santo Antônio (montante 
confluência com rio Tanque) 

43 -
19,221088 

-42,880719 - - não rio Santo 
Antônio 

Sete Cachoeiras (Ferros) 

44 -
19,153026 

-42,750393 ponte - não rio Santo 
Antônio 

(distrito de Joanésia) 

45 -
19,188666 

-42,427200 - 56825000 não rio Santo 
Antônio 

Naque-Nanuque 

46 -
19,231283 

-42,328529 ponte - não rio Santo 
Antônio 

Naque (foz do rio Santo 
Antônio no rio Doce) 

47 -
19,931800 

-41,695057 - - não rio José 
Pedro 

Conceição de Ipanema 

48 -
19,798716 

-41,706656 - 56988500 não rio José 
Pedro 

Ipanema 

49 -
19,762644 

-41,615067 ponte - não rio José 
Pedro 

Taparuba 

50 -
19,689423 

-41,469834 - - não rio José 
Pedro 

Centenário 

51 -
19,594492 

-41,458628 ponte 56989400 não rio José 
Pedro 

Assaraí 

52 -
19,541297 

-41,432538 - - não rio José 
Pedro 

foz do rio José Pedro no rio 
Manhuaçu 

53 -
19,498091 

-41,309393 ponte - não rio Manhuaçu Tabaúna 

54 -
19,483230 

-41,095432 ponte - não rio Manhuaçu foz rio Manhuaçu 
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ANEXO III 
 

MARCO DE CONCRETO 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
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ANEXO IV 
 

DETALHE DO MARCO DE CONCRETO E DO PINO METÁLICO 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
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ANEXO V 
 

CROQUI DE PERFIL DA SEÇÃO TOPOBATIMÉTRICA 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

É necessário anotar data e hora do levantamento batimétrico em todos os croquis. 
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ANEXO VI 
 

CROQUI PARA CADASTRO DE ESTRUTURA 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

 

 

EXEMPLOS DE DESCRIÇÃO 

  

 

Cotas na parte seca, 

molhada e na margem 

Cotas de tabuleiro de 

pontes e detalhamento de 

pilares 

Cotas dos lances de 

régua e de referência de 

nível das estações 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FICHA DESCRITIVA DE MARCO 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de “liquidez corrente” (LC); 

“liquidez geral” (LG) e “solvência geral” (SG). Assim, a empresa deverá calcular os referidos 

índices utilizando as fórmulas constantes do quadro abaixo. 

 

Os índices calculados deverão acompanhar, obrigatoriamente, as demonstrações contábeis, 

sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados: 

I. Liquidez corrente: índice maior ou igual a 1,00; 

II. Liquidez geral: índice maior ou igual a 1,00; e 

III. Solvência geral: índice maior ou igual a 1,00. 

 

MODELO DE CÁLCULO 

ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA 

LC =  

LG =  

SG =  

 

__________________,__________de_____________ de 2017. 

Nome legível:____________________________________________________  

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE TERMO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

Ao Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) 

Prezados Senhores, 

 

Examinamos o teor dos documentos e apresentamos a presente proposta, em conformidade 

com as Especificações Técnicas do Ato Convocatório nº 02/2017, no valor de R$ ...................  

(......................................reais).   

 

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestação do serviço 

com alto grau de qualidade técnica, em conformidade com as Especificações Técnicas (ANEXO I 

- TDR), conforme detalhado nos itens 10 - Produtos esperados e 11 - Método de trabalho e 

conteúdo mínimo dos produtos, consolidando as atividades executadas em cada etapa do 

trabalho. 

 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 [sessenta] dias após a 

data da apresentação das propostas. Esta proposta é um compromisso vinculatório para nós e 

pode ser aceita a qualquer tempo antes do término daquele prazo.  

 

Estamos cientes de que V. Sas. não são obrigadas a aceitar a proposta de menor valor ou 

qualquer outra proposta que venham a receber.  

 

Segue em anexo a composição de preços, para os termos do Item 6.9.2 do Ato 

Convocatório. 

 

Por fim, DECLARAMOS que estão incluídos no preço todos os tributos diretos e indiretos, 

despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

taxas e seguros, bem como materiais, insumos, equipamentos e quaisquer outras despesas 

necessárias à execução do objeto do Ato Convocatório nº 02/2017 

 

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

 

VALOR POR PRODUTO: 

Produto 1 – Plano de Trabalho 

 

Etapa Valor (R$) 

 Plano de Trabalho   
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Produto 2 – Relatórios de Levantamento 

 

Etapa Valor (R$) 

I – Determinação das coordenadas planialtimétricas dos marcos do apoio 

topográfico.  

II – Levantamento das seções topobatimétricas.  

III – Cadastro das estruturas e georreferenciamento das estações.  

IV –  Implantação dos marcos das seções topobatimétricas.  

TOTAL (referente ao levantamento de 375 seções)  

 

Produto 3 – Relatório Final 

 

Etapa Valor (R$) 

I – Relatório do levantamento do perfil de linha d’água.   

II – Relatório Final de levantamento.  

TOTAL  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 

Valor TOTAL da proposta R$ 

 

 

Nome legível:____________________________________________________ 

 

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 

 

 

 

 

 

Carimbo da Empresa:______________________________________________ 

 

Endereço Completo: _________________________________________________ 

 

Telefone: _____________________ E-mail: _______________________________ 

 

Banco:_________________, Agência:______ Nº da Conta Bancária:____________
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES DE IDADE 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 
 
 

Nome da Empresa ________________________, CNPJ nº _______________________, 

sediada - (endereço completo______________________) DECLARA, sob as penas da lei, que 

não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), (Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 4.358/2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2017. 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

 

 

 

Nome da Empresa ________________________________________________________, CNPJ 

nº ___________________________________________________, sediada (endereço completo) 

_______________________________________________________, DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo do Ato Convocatório, incluindo não constar em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro (a) ou parentes, até o 3° (terceiro) grau, de qualquer funcionário do IBIO – AGB 

Doce (Órgãos da Administração, Diretoria, Assembleia Geral, Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 
APARELHAMENTO E PESSOAL 

 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 

 

 

 

 

Nome da Empresa ________________________________________________________, CNPJ 

nº ___________________________________________________, sediada (endereço completo) 

_______________________________________________________, DECLARA, sob as penas 

da lei, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos 

veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da 

licitação. 

 

 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO XIII 
 

MODELO TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO 

 

I – PARTES  

a).........................., pessoa jurídica  de direito  privado, com endereço na 

.............................., n° ............- ........................- ...., CNPJ/MF n°.................................., neste 

ato representada, na forma de seus Estatutos Sociais, por seu  .................................,  

...................................................,  (naturalidade),  (estado civil), (CPF/MF), residente e 

domiciliado ................................................., .......,aqui referida como .......................... ; 

b)............................................................................................................................................, 

doravante denominada simplesmente ......................; empresas aqui também referidas, em 

conjunto e/ou individualmente, como “PARTE” ou “PARTES”, conforme o exigido, 

diferenciadamente, para cada contexto; 

 

Considerando que o Instituto BioAtlântica – IBIO ABG DOCE, promove o processo de 

Coleta de Preços, tipo “Menor Preço Global” – Ato Convocatório nº 02/2017, cujo objeto é 

a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de topobatimetria para 

o levantamento de seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha d’água e 

georreferenciamento de estações fluviométricas na bacia do rio Doce; 

 

Considerando que o edital para a Licitação em pauta permite a participação de empresas em 

consórcio para a apresentação conjunta de proposta; e 

 

Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar desse processo 

licitatório em consórcio formado por elas; 

 

Têm entre si pactuado, nos termos do disposto no art. 33, I, da Lei 8.666/93, e para os fins nele 

previstos, o presente TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO, que 

ajustam segundo as cláusulas e condições adiante dispostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar para participar do processo de 

Coleta de Preços, tipo “Menor Preço Global” – Ato Convocatório nº 02/2017, cujo objeto é 

a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de topobatimetria para 

o levantamento de seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha d’água e 

georreferenciamento de estações fluviométricas na bacia do rio Doce promovido pelo 

Instituto BioAtlântica – IBIO ABG DOCE, em todas as suas etapas, apresentando proposta, e, 

caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmarão CONTRATO 

DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, observados os termos do que dispõem a Lei 6.404/86 e 

8.666/93, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por 

força deste instrumento, que celebram em caráter irrevogável e irretratável. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO 
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A ........................................ fica designada como empresa líder do CONSÓRCIO, com poderes 

para representar as demais consorciadas junto ao Instituto BioAtlântica – IBIO ABG DOCE, 

em todos os atos, comunicações e avisos relacionados com a licitação em apreço ou com o 

contrato dela decorrente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXCLUSIVIDADE 

 

As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento, a não integrar 

outro consórcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

 

As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, perante o Instituto 

BioAtlântica – IBIO ABG DOCE, por todos os atos praticados pelas PARTES, seja durante as 

fases da licitação ou durante a execução do contrato, que dela eventualmente decorra. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE 

 

Declaram as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do consórcio sem prévia 

e expressa anuência do Instituto BioAtlântica – IBIO ABG DOCE, obrigando-se a manter 

sempre presentes as condições que assegurarem a habilitação do CONSÓRCIO, até a 

conclusão dos serviços a serem contratados, exceto na hipótese de as PARTES virem a se 

fundir numa só, que as suceda para todos os fins e efeitos legais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA NATUREZA DO CONSÓRCIO 

 

Para a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO, ajustam as PARTES que a execução dos 

serviços será distribuída da seguinte forma: 

.......................... - obriga-se a executar a parcela correspondente a __% (____________) do 

objeto da licitação; 

.......................... - obriga-se a executar a parcela correspondente a __% (___________) do 

objeto da licitação; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INSTRUMENTO DEFINITIVO 

 

Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada, obrigam-se as 

PARTES a promover, no prazo de até 3 (três) dias antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, cuja duração será, no mínimo, igual ao prazo necessário 

para a prestação de serviços de topobatimetria para o levantamento de seções fluviais 

transversais, marcas de cheias, linha d’água e georreferenciamento de estações 

fluviométricas na bacia do rio Doce, objeto da licitação referida, até sua definitiva aceitação, 

que deverá observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do edital acima referido e 

todos os termos deste COMPROMISSO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo indeterminado, vigendo a 

partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer 

dos seguintes fatos: 

I. ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitação do 

consórcio;  
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II. ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de desclassificação do 

consórcio; 

III. depois de esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de adjudicação 

de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulação/revogação da licitação;  

IV. no caso de desistência de interposição dos recursos acima previstos, por vontade das PARTES; 

V. depois de celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio a que se refere a 

Cláusula Nona, que substituirá este para os fins de direito.  

 

CLÁUSULA NONA – DO ENDEREÇO 

 

O CONSÓRCIO, para os fins da licitação, adotará como endereço o da LÍDER, situado na Rua 

............., nº ....., ............, ..............., Estado (CEP ......................), telefone ......................, 

fax......................... 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Elegem as PARTES, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste instrumento, o foro da 

Comarca de XXXX, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam este instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas a tudo presentes. 

  

CIDADE ___ de __________ de 2017. 
 

Empresa 01 
Representante 
Assinatura 

 
 

Empresa 02 
Representante 
Assinatura 

 
 

Testemunha 01 
CPF 
Assinatura 
 
Testemunha 02 
CPF 
Assinatura 
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ANEXO XIV 
 

MODELOS DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017– IBIO - AGB Doce 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO  

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Telefones: 

E-mail: 

Responsável para Contato: 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017– IBIO - AGB Doce 

ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Telefones: 

E-mail: 

Responsável para Contato: 
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ANEXO XV 
 

MINUTA DE TERMO CONTRATUAL 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 02/2017 
 

 

CONTRATO N° ______ DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TOPOBATIMETRIA PARA O 

LEVANTAMENTO DE SEÇÕES FLUVIAIS 

TRANSVERSAIS, MARCAS DE CHEIAS, LINHA 

D’ÁGUA E GEORREFERENCIAMENTO DE 

ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS NA BACIA DO 

RIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA (IBIO – AGB DOCE), ENTIDADE 

DELEGATÁRIA OU EQUIPARADA DE FUNÇÕES 

DE AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE E A EMPRESA 

....................................................... 

 

 

O INSTITUTO BIOATLÂNTICA (IBIO – AGB DOCE), Entidade Delegatária de Funções de 

Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, associação civil sem fins lucrativos, situada 

na Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares / MG - CEP 35.010-000, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 05.112.703/0002-06, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, RICARDO 

ALCÂNTARA VALORY, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do documento de 

identidade nº 576.035 SPTC-ES, e do CPF/MF nº 903.846.527-00, e pelo Diretor Técnico, 

FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do 

documento de identidade nº MG 11.207.222, expedida pela SSP-MG, e do CPF nº 047.927.516-

59, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a 

empresa.............................................,estabelecida ..................................., 

CNPJ............................, representada por ................................., neste contrato denominada 

contratada, celebram o presente contrato de prestação de serviços de topobatimetria para o 

levantamento de seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha d’água e 

georreferenciamento de estações fluviométricas na bacia do Rio Doce em conformidade com a 

Seleção modalidade Coleta de Preços, tipo Menor Preço Global - Ato Convocatório n° 02/2017, e 

com a respectiva proposta da Licitante ora CONTRATADA, nos termos da Resolução ANA nº. 

552/2011, de 15 de agosto de 2011 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de topobatimetria para o levantamento 

de 375 (trezentos e setenta e cinco) seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha 

d’água e georreferenciamento de estações fluviométricas na bacia do Rio Doce, consoante 

especificações técnicas constantes no Ato Convocatório n° 02/2017 e seus Anexos, e em 

especial as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - TDR (ANEXO I) e 

Localização das Seções Topobatimétricas (Anexo II), que são partes integrantes do presente 

instrumento contratual, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  

O preço global estimado do presente contrato é de R$............ (.....................mil reais), 

correspondente à prestação dos serviços descritos na Cláusula Terceira. 

 

Parágrafo Primeiro 

Os valores contratados não sofrerão aumento, reequilíbrio, reajustes ou correções, ainda 

que prorrogado o Contrato para a realização total do objeto, bem como para atender às 

adequações técnicas que se fizerem necessárias, conforme disposto no Parágrafo Segundo da 

Cláusula Sétima, ou em função de excepcionalidades, como a ocorrência de casos fortuitos e de 

força maior, ou de suspensões temporárias durante a execução contratual. 

 

Parágrafo Segundo 

Estão incluídos no preço todos os tributos diretos e indiretos, despesas com mão-de-obra, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas e seguros, reuniões 

presenciais, diárias de viagem, hospedagem, transporte, deslocamento, despesas com 

comunicação e alimentação, bem como materiais, mercadorias, insumos, equipamentos e 

quaisquer outras despesas, de quaisquer natureza, necessárias à execução do objeto deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES  

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços citados na Cláusula Primeira, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I, em especial em seus Itens 9 - 

ESCOPO DOS TRABALHOS E ATIVIDADES A SEREM CUMPRIDOS, 10 - PRODUTOS 

ESPERADOS, e 11 - MÉTODO DE TRABALHO E CONTEÚDO MÍNIMO DOS PRODUTOS, e 

no Anexo II - Localização das Seções Topobatimétricas, ambos constantes do Ato Convocatório 

Nº 02/2017 os quais são partes integrantes deste Contrato, sob pena de aplicação das sanções 

previstas na Cláusula Oitava deste instrumento.  

 

Parágrafo Primeiro 

Deverão ser entregues os seguintes produtos: 
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I. Produto 1: Plano de Trabalho 

II. Produto 2: Relatórios de Levantamento  

III. Produto 3: Relatório Final  

 

Parágrafo Segundo 

O Produto 2 - Relatórios de Levantamento, relativo a cada uma das sessões levantadas e 

entregue à CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, conter o seguinte conteúdo mínimo, 

conforme disposto no Termo de Referência - ANEXO I do Ato Convocatório Nº 02/2017, e ser 

divididos nos seguintes Capítulos: 

I. determinação das coordenadas planialtimétricas dos marcos do apoio topográfico; 

II. levantamento das seções topobatimétricas; 

III. cadastro das estruturas, georreferenciamento das estações fluviométricas e marcas de 

cheia;  

IV. implantação dos marcos das seções topobatimétricas. 

 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA poderá realizar a entrega do Produto 2 - Relatórios de Levantamento, 

observado o prazo de entrega de 150 dias constante da Cláusula Sétima e o conteúdo mínimo 

relativo a cada sessão levantada, conforme disposto no Parágrafo Segundo desta Cláusula 

Terceira, mediante: 

I. Relatório Único de Levantamento; ou 

II. Relatórios Parciais de Levantamento, com intervalos mínimos de 30 dias entre cada 

Relatório.  

 

Parágrafo Quarto 

Os produtos somente serão recebidos e aceitos pela CONTRATANTE após a verificação de 

conformidade de seus conteúdos em relação às exigências e especificações técnicas constantes 

do ANEXO I - Termo de Referência. 

 

Parágrafo Quinto 

Os Relatórios relativos ao Produto 2 - Relatórios de Levantamento, seja Único ou Parcial, que 

deixarem de contemplar os Capítulos constantes do Parágrafo Segundo desta Cláusula Terceira 

serão devolvidos para a CONTRATADA visando sua complementação e readequação, de forma 

que atendam a todas as exigências constantes do ANEXO I - Termo de Referência e ANEXO II - 

Localização das Seções Topobatimétricas, ficando pendentes de pagamento até sua total 

correção e correspondente Atesto/validação do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ou qualquer outro meio idôneo adotado 

pelo IBIO - AGB Doce, após a efetiva prestação dos serviços e no prazo de até 15 (quinze) dias, 
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contados do expresso atesto/aprovação do IBIO - AGB Doce relativamente aos respectivos 

produtos estabelecidos na Cláusula Terceira, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura de 

serviço, observando-se a retenção dos tributos e contribuições determinadas pelos órgãos fiscais 

e fazendários, em conformidade com a legislação vigente, quando for o caso.  

 

Parágrafo Primeiro 

Os pagamentos serão efetuados quando da validação, pela CONTRATANTE, de cada um dos 

produtos definidos no Termo de Referência – TDR , entregues pela CONTRATADA, conforme 

consta da Tabela 01 abaixo: 

TABELA 01 
 

Produtos Prazo 
Desembol

so (%) 
Valor por 
Produto 

Produto 1 - Plano de Trabalho 15 dias 3 R$ 

Produto 2 - Relatórios de 
Levantamento  

Até 150 dias 
 
A entrega poderá se 
dar: 
 
I. Em Relatório 
Único; 
 
II. Em Relatórios 

Parciais, com 
intervalo mínimo 
de 30 dias entre 
cada relatório. 

89 R$ 

Produto 3 - Relatório Final  Até 180 dias 8 R$ 

TOTAL 100 R$ 

* Todas as datas devem ser contadas a partir do dia subsequente à assinatura do contrato 

 

Parágrafo Segundo 

O valor a ser pago por cada Relatório Parcial de Levantamento entregue será calculado em 

função do número de seções topobatimétricas efetivamente levantadas e constantes no 

correspondente Relatório entregue pela CONTRATADA, conforme cálculo a seguir: 

 

 

 

Parágrafo Terceiro 

Nos Relatórios de Levantamento entregues deverá constar claramente o quantitativo de seções 

topobatimétricas efetivamente levantadas, que comporão o valor a ser pago por esse produto. 
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Parágrafo Quarto 

O quantitativo de seções topobatimétricas levantadas deverá estar expresso na Nota 

Fiscal/Fatura referente a cada Relatório de Levantamento que compõe o Produto 2, a ser 

enviado pela CONTRATADA, para fins de pagamento. 

 

Parágrafo Quinto 

Somente produtos validados pela CONTRATANTE serão considerados como entregas válidas, e 

constituirão produtos para fins de pagamento de parcela dos serviços da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Sexto 

A Nota Fiscal/Fatura somente será emitida após o expresso atesto/aprovação dos respectivos 

produtos e determinação do IBIO - AGB Doce, devendo constar as informações constantes do 

Parágrafo Nono desta Cláusula Quarta, e especificar, ainda, os recursos financeiros constante 

da Cláusula Quinta e especificado nas respectivas Ordens de Serviço, observado o seguinte: 

I. Para que o pagamento ocorra nos termos desta Cláusula Quarta, é imprescindível que os 

Produtos sejam entregues à CONTRATANTE impreterivelmente até o dia 15 de cada 

mês, para que o CONTRATANTE possa proceder o devido atesto/aprovação e 

autorizar a emissão da Nota Fiscal/Fatura.  

II. Os Produtos que forem entregues após o dia 15 do respectivo mês, somente terão a 

Nota Fiscal/Fatura autorizada para pagamento no mês subsequente, condicionada ao 

expresso atesto/aprovação dos Produtos pelo CONTRATANTE, observando o prazo de 

pagamento disposto no Caput da Cláusula Quarta e o prazo para a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura disposto no inciso I deste Parágrafo Sexto. 

 

Parágrafo Sétimo 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de suas 

obrigações, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, ou ainda de natureza fiscal. 

 

Parágrafo Oitavo 

Para que a CONTRATANTE efetue qualquer pagamento, deverá a CONTRATADA, por ocasião 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, fazer prova do recolhimento mensal dos encargos 

sociais, previdenciários e fiscais, por meio da apresentação das respectivas Certidões Negativas 

de Débitos (CND) previdenciária, trabalhista, FGTS e das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como comprovar a manutenção de sua qualificação econômico-financeira, 

através de Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida até 120 (cento e vinte) dias 

antes de sua apresentação, salvo se a certidão apresentar data de validade, quando esta será 

observada. 

 

Parágrafo Nono 

Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado, obrigatoriamente, o seguinte: 



 
Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

105 

 

I. O número deste Ato Convocatório: Ato Convocatório N° 02/2017; 

II. O número do Contrato a ser firmado: Contrato nº...../2017; 

III. O número do Contrato de Gestão especificado na Ordem de Serviço: Contrato de 

Gestão ANA Nº 072/2011; 

IV. A descrição detalhada dos serviços prestados, conforme o objeto do presente Ato 

Convocatório e respectivas Ordens de Serviço. No Produto 02, em caso de Relatórios 

Parciais de Levantamento deverá ser informado o número de sessões topobatimétricas 

levantadas. 

V. O respectivo valor bruto. 

VI. As retenções na fonte de modo análogo àquelas previstas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

 

Parágrafo Décimo 

O IBIO - AGB Doce fará as retenções destacadas na Nota Fiscal/Fatura, previstas na legislação 

Federal, e as repassará, integralmente, para a Secretaria da Receita Federal através de 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, ou ao Município, relativamente ao 

ISSQN. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Caso a CONTRATADA esteja dispensada de alguma das retenções citadas, deverá apresentar 

documentação comprobatória, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de forma análoga àquela 

prevista pela Secretaria da Receita Federal. 

 

Parágrafo Décimo Segundo  

Dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter ou deduzir:  

I. O preço das multas porventura aplicadas; 

II. Os preços correspondentes aos eventuais danos causados à CONTRATANTE por 

prepostos da CONTRATADA; 

III. Os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro instrumento 

legal que, por força destes, a CONTRATANTE deva fazer a retenção e o recolhimento 

da exação.  

 

Parágrafo Décimo Terceiro  

O IBIO - AGB Doce reserva-se o direito de se recusar a efetuar o pagamento se, no ato do 

atesto/liquidação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com as especificações 

técnicas constantes no Termo de Referência (TDR), que é parte integrante deste Contrato. 

 

Parágrafo Décimo Quarto 

Os eventuais pagamentos processados pelo CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de 

suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços. 
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Parágrafo Décimo Quinto 

Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição de qualquer serviço, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação serão pagas com recursos adicionais repassados 

pela Agência Nacional de Águas - ANA ao IBIO - AGB Doce, conforme Contrato de Gestão nº 

072/ANA/2011 e seus respectivos aditivos.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

I. Da CONTRATADA: 

a) O local de entrega do objeto do serviço prestado será na sede do IBIO - AGB Doce, 

situada na Rua Afonso Pena, n° 2590, Centro, Governador Valadares – MG, CEP: 

35010-000. 

b) Os serviços contratados deverão ser executados diretamente em campo e ao longo da 

Bacia do Rio Doce, situada nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, inclusive nos 

rios afluentes referidos no Termo de Referência – TDR (ANEXO I), e nas Seções 

Topobatimétricas constantes do ANEXO II. O objeto também poderá ser executado em 

parte nas dependências do IBIO - AGB Doce e/ou na sede da pessoa jurídica 

CONTRATADA quando necessário e, ainda, junto a qualquer órgão ou entidade pública 

ou privada, ou no local indicado pela CONTRATANTE, de acordo com as necessidades 

dos serviços e interesse e conveniência do IBIO - AGB Doce. 

c) Participar de 08 (oito) reuniões presenciais, com custeio exclusivo da CONTRATADA, 

com data e local a serem indicados a critério exclusivo da CONTRATANTE, em 

qualquer local da bacia do rio Doce, sendo que 02 (duas) delas ser caracterizam como 

apresentações de Produtos, conforme Item 15 deste TDR. 

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, e a qualquer tempo durante e, inclusive, após a vigência do contrato, quaisquer 

omissões, vícios, defeitos ou incorreções, sejam aparentes ou ocultas, referentes ao 

seu objeto quando verificadas, em especial quanto aos dados do levantamento 

topobatimétrico das seções transversais do rio, para atender as necessidades 

específicas da CONTRATANTE correlacionadas à sua execução; 

e) Os técnicos da CONTRATADA, quando nas dependências das instalações da 

CONTRATANTE ou demais órgãos ou entidades, ficarão sujeitos a todas as normas 

internas de segurança do respectivo local, inclusive àquelas referentes à identificação, 

trajes, higiene, trânsito e permanência em suas dependências. 

f) Caso a CONTRATADA não cumpra com os níveis de qualidade e quantidade dos 

serviços previstos no Ato Convocatório N° 02/2017 e no Termo de Referência 

integrante, a CONTRATANTE, independente das sanções legais previstas, se reserva o 

direito de contratar terceiros para a execução dos serviços que não puderam ser 
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executados pela CONTRATADA, ou forem executados de forma insatisfatória 

incorrendo a CONTRATADA em todas as despesas decorrentes de tal fato. 

g) Executar os serviços com o necessário zelo, correção, celeridade e ética, envidando 

todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação. 

h) Empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exatidão no trato de qualquer 

interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, obedecendo 

rigorosamente às normas que regem o exercício de cada profissão ali envolvida, 

especialmente dos Conselhos de Classe. 

i) Não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto desta contratação, nem 

substabelecer, sem prévio consentimento e autorização expressa da CONTRATANTE.  

j) Zelar pelo sigilo dos dados, informações e quaisquer documentos que, porventura, venha 

ter acesso.  

k) Assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da 

mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, em especial, os de natureza 

trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho, 

previdenciários, fiscais e tributários, não se estabelecendo qualquer vínculo do seu 

pessoal com a CONTRATANTE.  

l) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas no 

Ato Convocatório, inclusive as regularidades fiscais, por meio da apresentação das 

Certidões Negativas de Débitos (CND); 

m) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer ocorrência de falhas ou 

impropriedades que possam comprometer a execução dos serviços contratados.  

n) Adotar as providências necessárias no sentido de preservar o IBIO – AGB Doce e 

mantê-lo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer 

natureza, no caso de ação trabalhista, cível ou indenizatória envolvendo os serviços 

prestados; 

o) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, independente de solicitação; 

p) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos serviços a si 

adjudicados; 

q) Atender prioritariamente as solicitações feitas pela CONTRATANTE; 

r) Atender às solicitações de serviços através de requisição formal, por escrito ou por 

meio eletrônico, encaminhadas por funcionários devidamente credenciados, junto à 

CONTRATADA; 

s) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na prestação dos 

serviços contratados.  

t) Atender ao conteúdo mínimo estabelecido no Termo de Referência anexo, 

proporcionando informações e análises para o perfeito entendimento dos serviços 

prestados. 
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u) Adequar e complementar os Produtos apresentados para atendimento ao conteúdo 

mínimo do Termo de Referência. 

v) Fornecer mão-de-obra, direta ou indireta, necessária à execução dos serviços, incluindo 

os encargos sociais, trabalhistas e fiscais; 

w) O pagamento de seguros de qualquer natureza, tributos, taxas, impostos e 

emolumentos municipais, estaduais e federais decorrentes dos serviços; 

x) Atividades administrativas, incluindo, dentre outras, despesas de escritórios tais como 

ligações telefônicas, fax, papéis, reprografia, softwares, internet, etc., e ainda as 

despesas com reuniões, diárias de viagem, transporte, hospedagem e alimentação de 

seus funcionários ou contratados; 

y) Designar um responsável técnico pelos serviços; 

z) Os dados do levantamento devem ser entregues conforme especificações técnicas do 

Anexo I - Termo de Referência, do Ato Convocatório, que é parte integrante deste 

contrato; 

aa) Cumprir rigorosamente todos os prazos e atividades que são objeto deste Contrato; 

bb) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

cc) Abster-se, em qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto deste processo de contratação, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

dd) Ressarcir, à CONTRATANTE, o valor correspondente ao pagamento de multas, 

indenizações ou despesas a esta imposta por Autoridade Competente, em decorrência 

do descumprimento pela CONTRATADA de Leis, Decretos ou Regulamentos 

relacionados aos serviços objeto desta contratação; 

ee) Garantir e disponibilizar o suporte técnico que poderá ser prestado por INTERNET, 

correio eletrônico, telefone ou diretamente pela Central de Suporte da CONTRATADA, 

disponível em horário comercial;  

ff) Contatos Autorizados: a CONTRATANTE poderá designar, no mínimo, 2 (duas) 

pessoas da sua organização que serão responsáveis pelo contato com a Central de 

Suporte; 

 

II. Da CONTRATANTE:  

a) Emitir as ordens de serviços para a CONTRATADA com os elementos e informações 

necessárias à realização do objeto contratado. 

b) Supervisionar a entrega e realização do objeto contratado promovendo o 

acompanhamento e fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo. 

c) Indicar à CONTRATADA, com a devida antecedência, a data e o local das reuniões a 

serem realizadas; 
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d) Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas quando da realização do 

objeto contratado. 

e) Atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega e a realização do serviço; 

f) Notificar a CONTRATADA sobre eventuais penalidades a serem aplicadas, bem como 

acerca da existência de quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

g) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato.  

h) Efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato.  

i) Proceder às retenções de tributos ou outros encargos fiscais previstos em lei, devendo 

providenciar o repasse ao órgão ou entidade credora na forma e condições previstas na 

legislação de regência.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO  

O prazo de duração do presente Contrato e de execução de seu objeto será de 210 (duzentos e 

dez) dias, a contar da data de sua assinatura e publicação no endereço eletrônico do IBIO - 

AGB Doce, observado o prazo de entrega dos produtos disposto na Tabela 01 da Cláusula 

Quarta e a seguir, podendo ser prorrogado pelas partes, por igual ou menor prazo, nos termos 

da legislação vigente, sempre mediante Termo Aditivo, não sendo admitida em hipótese alguma 

a forma tácita: 

a) Produto 1 – Plano de Trabalho – até 15 dias; 

b) Produto 2 – Relatórios de Levantamento– até 150 dias; 

b.1 - A CONTRATADA poderá realizar a entregar do Produto 2, observado o prazo de 

entrega de 150 dias, mediante: 

I. Relatório Único de Levantamento; ou 

II. Relatórios Parciais de Levantamento, com intervalos mínimos de 30 dias entre 

cada Relatório. 

c) Produto 3 – Relatório Final de Levantamento – até 180 dias. 

 

Parágrafo Primeiro 

Os produtos deverão ser entregues pela CONTRATADA dentro da vigência do presente 

Contrato, disposto no caput desta Cláusula, salvo a ocorrência de casos fortuitos e de força 

maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução e, ainda, em razão do atraso 

justificado na validação dos produtos por parte do IBIO - AGB Doce, observado o disposto no 

Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, relativamente à vedação de qualquer aumento, 

reequilíbrio, reajustamento ou correção de valores.  

 

Parágrafo Segundo 

Os produtos entregues pela CONTRATADA e que apresentem necessidade de adequação para 

atendimento aos apontamentos dispostos nos pareceres do IBIO AGB Doce deverão ser 

adequados pela CONTRATADA, e se necessário, novamente readequados até a entrega final do 

produto, mediante termo de prorrogação contratual, sem qualquer aumento, reequilíbrio, 
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reajustamento ou correção de valores, ainda que referidas adequações e readequações 

sejam procedidas posteriormente à vigência do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:  

I. Advertência que será aplicada sempre por escrito;  

II. Multa moratória, que será aplicada à razão de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total 

dos serviços contratados, por dia de atraso no fornecimento dos serviços. 

III. Multa compensatória, que poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa, em especial, nos seguintes casos:  

a) Recusa em prestar os serviços relativos ao objeto contatado, multa de 10% 

(dez por cento) do valor total;  

b) Prestação dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de 

qualidade, quantidade, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar com o IBIO - AGB Doce; 

V. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização à CONTRATANTE por perdas e danos. 

VI. Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

prestador de serviço ou concorrente remanescente.  

 

Parágrafo Primeiro 

As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato 

 

Parágrafo Segundo 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias 

a contar da data da notificação para o pagamento, após decisão final em recurso, se for o caso, 

em conta corrente informada pelo IBIO - AGB Doce.  

 

Parágrafo Terceiro 

Caso a importância devida não seja recolhida será descontada automaticamente dos valores a 

serem pagos à CONTRATADA, ou cobrado judicialmente conforme previsto em lei, inclusive com 

a inscrição do valor em dívida ativa da União, se for o caso. 

 

Parágrafo Quarto 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 

IBIO - AGB Doce, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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Parágrafo Quinto 

As multas estipuladas nesta Cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total 

ou parcial das obrigações assumidas.  

 

Parágrafo Sexto 

Em todos os casos de sanções previstas neste instrumento será concedido à CONTRATADA a 

ampla defesa e o contraditório. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Primeiro  

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou prejuízo causado à CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo  

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto do presente 

contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes, em relação às especificações técnicas 

constantes no Termo de Referência (TDR) – Anexo I do Ato Convocatório nº 02/2017, que é 

parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES  

O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo IBIO - AGB Doce, com as devidas 

justificativas, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto; 

 

Parágrafo Primeiro  

O Contrato firmado poderá ser alterado com acréscimos em seus quantitativos em até 25% do 

valor contratual atualizado, considerando o disposto na Resolução ANA nº 552/2011. 

 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATANTE poderá realizar a supressão do objeto contratado, em quaisquer de seus 

itens, inclusive em percentuais superiores a 25% do valor estimado do Contrato, situação que 

desde já fica devidamente autorizada pela CONTRATADA, de forma irretratável, independente 

de qualquer notificação ou aceite. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE 

nos casos de: 

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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II. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III. Lentidão do cumprimento, levando o CONTRATANTE ao comprometimento de suas 

atividades; 

IV. Atraso injustificado a prestação do serviço; 

V. Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao IBIO AGB Doce; 

VI. Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

autorizadas pelo IBIO AGB Doce; 

VII. Desatendimento das determinações regulares da CONTRATANTE; 

VIII. Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

IX. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X. Dissolução da sociedade; 

XI. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo CONTRATANTE; 

XIII. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do Contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Segundo 

Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 

autorizada a reter os créditos que a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do preço dos 

prejuízos comprovados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Fica devidamente ajustado entre as partes que: 

I. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual.  

II. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação dos serviços 

contratados, salvo quando devida e expressamente autorizado pela CONTRATANTE. 

III. O IBIO – AGB Doce somente pagará pelos serviços que forem efetivamente 

realizados pela CONTRATADA, e devidamente liquidados. 

IV. A CONTRATADA, além das responsabilidades atinentes à execução do objeto em 

questão, responderá pela qualidade, correção e segurança dos serviços nos termos da 

legislação pertinente. 
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V. A contratação dos serviços descritos neste Contrato não gera qualquer vínculo 

empregatício entre os empregados e prestadores de serviço da CONTRATADA e o 

IBIO – AGB Doce. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato no endereço eletrônico 

do IBIO - AGB Doce, www.ibioagbdoce.org.br. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

Fica eleito o foro de Governador Valadares para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 

contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, assim, as partes firmam 

o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo assinadas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

Governador Valadares/MG, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

_____________________________ _________________________________ 

CONTRATADA  
XXXXXXXXX 

CONTRATANTE  
RICARDO ALCÂNTARA VALORY  
Diretor Geral  
IBIO – AGB Doce 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
_____________________________________ 
                                     Assinatura  

 
NOME ____________________________  

_____________________________________ 
                                       Assinatura 

 
 
NOME ____________________________  
 

CPF ______________________________  
 
CI _______________________________  

CPF ______________________________  
 
CI _______________________________  

  
 
 

  

  

 

 

http://www.ibioagbdoce.org.br/

