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ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 072/2011 

 

 

 

COLETA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA 

A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE E 

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA NO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG 

 

 

 

LOTE 1: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG, INCLUINDO CAPTAÇÃO 

DE ÁGUA BRUTA, EEAB - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, EEAT - ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA, UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA ETA E 

INTERLIGAÇÃO DA ETA II A ETA I. 

LOTE 2: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG, INCLUINDO NOVA CAPTAÇÃO DE 

ÁGUA BRUTA, EEAB - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, EEAT - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

DE ÁGUA TRATADA, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA/TRATADA, ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA, UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA ETA E RESERVATÓRIO.  

 

 

 

 

Modalidade: Coleta de Preços 

 

Critério de Julgamento: Técnica e Preço  

 

 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2016.  



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

2 

 

SUMÁRIO 

 

PREÂMBULO ..........................................................................................................................................3 

1. DO OBJETO ..................................................................................................................................4 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ......................................................................................5 

3. DA COMISSÃO GESTORA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (CGLC) ........................................6 

4. DAS PROPOSTAS ........................................................................................................................6 

5. DA PROPOSTA TÉCNICA ............................................................................................................8 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO .........................................................................................................9 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO ....................................................................................... 11 

8. DA HABILITAÇÃO ...................................................................................................................... 12 

9. DO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CREDENCIAMENTO ........................................... 14 

10. DO PROCEDIMENTO ................................................................................................................ 15 

11. DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ....................................................... 17 

12. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO ....... 18 

13. DO RECURSO ........................................................................................................................... 19 

14. DA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO............................... 21 

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS ............................................................................................. 21 

16. DO VALOR, PRAZO E DAS READEQUAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS ............. 21 

17. DO CONTRATO ......................................................................................................................... 22 

18. DO PAGAMENTO ...................................................................................................................... 22 

19. DAS SANÇÕES .......................................................................................................................... 24 

20. DO NÃO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS .............................................................................. 25 

21. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ................................................................................................ 26 

22. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 26 

23. INTEGRAM O PRESENTE ATO CONVOCATÓRIO OS SEGUINTES ANEXOS ..................... 27 

ANEXO I ............................................................................................................................................... 28 

ANEXO II .............................................................................................................................................. 92 

ANEXO II A .......................................................................................................................................... 97 

ANEXO III - A ....................................................................................................................................... 98 

ANEXO III- B ...................................................................................................................................... 100 

ANEXO IV - A ..................................................................................................................................... 102 

ANEXO IV - B ..................................................................................................................................... 103 

ANEXO V - A ...................................................................................................................................... 104 

ANEXO V - B ...................................................................................................................................... 105 

ANEXO VI - A ..................................................................................................................................... 106 

ANEXO VI - B ..................................................................................................................................... 107 

ANEXO VII ......................................................................................................................................... 108 

ANEXO VIII ........................................................................................................................................ 109 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

3 

 

PREÂMBULO 

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, torna público para conhecimento 

dos concorrentes que irá realizar a Seleção de Propostas na modalidade “Coleta de Preços”, do tipo 

“Técnica e Preço”, de acordo com as disposições contidas na Resolução ANA nº 552/2011 e, 

subsidiariamente, da 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, 

www.cbhdoce.org.br, CBH - Piranga – MG http://www.cbhpiranga.org.br, do IBIO – AGB Doce, 

www.ibioagbdoce.org.br, e pelo e-mail: cglc@ibio.org.br a partir do dia 26/09/2016, observado o item 

12.1. 

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no DIA 18/10/2016 ÀS 

09H00MIN, NA SEDE DO IBIO - AGB DOCE, SITUADA NA RUA AFONSO PENA, Nº 2.590, CENTRO - 

GOVERNADOR VALADARES/MG - CEP 35010-000.  

 

O recebimento dos envelopes de propostas e habilitação ocorrerá no mesmo dia da sessão pública, 

impreterivelmente, entre 08H00MIN e 08H30MIN, e logo em seguida ocorrerá o credenciamento dos 

concorrentes presentes, quando se dará início à sessão. 

 

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

todas as propostas na sessão, a Comissão Gestora de Licitação e Contratos (CGLC) poderá suspender 

a reunião, comunicando a todos os participantes o dia e o horário para retorno dos trabalhos. 

 

Se, e somente, em decorrência da suspensão da sessão para análise das propostas técnicas e 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 a maior PI - PONTUAÇÃO 

INDIVIDUAL, perderam a validade, será concedido a esse licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para 

substituição dos mesmos, que se efetivará em nova sessão. 

 

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. 

 

http://www.cbhdoce.org.br/
http://www.cbhpiranga.org.br/
http://www.ibioagbdoce.org.br/
mailto:cglc@ibio.org.br
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O mesmo procedimento será adotado para os demais licitantes, em ordem de classificação de PI - 

PONTUAÇÃO INDIVIDUAL, caso o licitante com a maior PI - PONTUAÇÃO INDIVIDUAL não comprove 

no prazo de 03 (três) dias úteis a sua Regularidade Fiscal, observado os itens 10.4.3 e 10.4.4. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Seleção de Propostas tem por objeto a contratação de empresa de engenharia 

especializada na elaboração de estudos e projetos para a implantação e ampliação do sistema de 

abastecimento de água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - 

estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, UTR - unidade de 

tratamento de resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I, consoante especificações técnicas 

constantes no ANEXO I, Termo de Referência (TDR), deste Ato Convocatório, o qual o integra. A 

referida contratação será realizada por Lote, conforme segue: 

I. LOTE 01: elaboração de estudos e projetos para a ampliação do sistema de abastecimento de 

água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - estação 

elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, UTR - unidade de 

tratamento de resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I. 

II. LOTE 02: elaboração de estudos e projetos para a implantação de novo sistema de 

abastecimento de água no município de Viçosa-MG, incluindo nova captação de água bruta, 

EEAB - estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, adutora 

de água bruta/tratada, ETA - estação de tratamento de água, UTR - unidade de tratamento de 

resíduos da ETA e reservatório.  

1.2. Cada Licitante poderá concorrer a um dos lotes constantes do item 1.1, ou a ambos os lotes, 

conforme sua conveniência e capacidade de atendimento, sendo que a desistência à contratação ou à 

assinatura do Contrato, relativamente a qualquer um dos lotes ou a ambos, acarretará a aplicação da 

penalidade prevista no item 19.2.1 e 19.2.2, sem prejuízo do ressarcimento de perdas, danos ou 

prejuízos causados ao IBIO - AGB Doce ou ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga. 

1.3. Os documentos de propostas e habilitação deverão ser apresentados, distintamente, 

para cada Lote, sendo vedado o aproveitamento de documentação de um lote para outro. 

1.4. Cada concorrente credenciará apenas um representante, ainda que o licitante opte por 

concorrer aos 02 (dois) lotes. 

1.5. A Minuta do Contrato constante deste Ato Convocatório contempla ambos os lotes para o caso 

de haver apenas uma única concorrente vencedora para os 02 (dois) Lotes, e, no caso de vencedores 

distintos para cada um dos lotes, serão confeccionados os respectivos contratos. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderá participar desta seleção de proposta qualquer pessoa jurídica interessada, incluindo 

fundações de apoio com corpo técnico das universidades ou instituições apoiadas, que atenda às 

exigências constantes deste Ato Convocatório e em seus anexos, e esteja presente no dia, hora e local 

especificados e divulgados por este Ato Convocatório e seus anexos.  

2.2. Serão também aceitas as propostas enviadas pelos correios via SEDEX, com Aviso de 

Recebimento, e que sejam entregues até às 08hr30min da data de abertura da sessão estabelecida 

neste Ato Convocatório. 

2.3. Por ocasião da entrega dos envelopes, contendo a Proposta Técnica, a Proposta de Preços e 

os documentos de Habilitação, os representantes das interessadas em participar do certame que 

estejam presentes poderão se apresentar para credenciamento, devidamente munidos de documentos 

que os credenciem a participar desta seleção de propostas. 

2.4. Cada concorrente poderá credenciar apenas 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. 

2.5. 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; 

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, autenticados em cartório (Contrato social, ata de eleição do outorgante, etc.), que 

comprovem a capacidade representativa do outorgante para, na forma da lei, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da concorrente. 

 

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

firma individual, deverá apresentar os correspondentes documentos comprobatórios, devidamente 

autenticados em cartório (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. 

2.7. Estes documentos (originais ou cópias) ficarão em poder da Comissão Gestora de Licitações 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 2.5 e 2.6. 

2.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
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2.9. 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 

10.5, 10.7, 13.3 e 13.9. 

2.10. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

concorrente. 

2.11. A documentação descrita no item 2.5 deste Ato Convocatório, inerente ao credenciamento, 

deverá ser apresentada fora dos envelopes das Propostas Técnica, de Preços e Habilitação. 

2.12. É vedada a participação de pessoas jurídicas nas seguintes condições: 

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, de dirigentes, bem como na equipe chave apresentada 

para o certame, cônjuge, companheiro (a) ou parentes, até o terceiro grau de qualquer 

funcionário do IBIO - AGB Doce (Órgãos da Administração, Diretoria, Assembleia Geral, 

Conselho de Administração e Conselho Fiscal), ou que seja membro de 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; e 

IV. Em forma de consórcio qualquer que seja a situação.  

 

3. DA COMISSÃO GESTORA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (CGLC) 

3.1. 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. 

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

documentos e procedimentos relativos a este Ato Convocatório. 

3.3. A Comissão Gestora de Licitação e Contratos 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. 

3.4. 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. 

4. DAS PROPOSTAS 

4.1. Os documentos de habilitação e propostas de cada concorrente serão entregues, 

separadamente por cada lote, à Comissão Gestora de Licitação e Contratos, observados os itens 1.3, 
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4.2, 4.3 e 4.4, datilografados ou impressos por processo eletrônico, redigidos em linguagem clara, no 

idioma oficial do Brasil, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datados, assinados pelo 

representante legal ou credenciado da concorrente, munido de instrumento de credenciamento, ou 

enviados pelos correios via SEDEX, com Aviso de Recebimento, e entregues até as 08hr30min da 

data de abertura da sessão, estabelecidos no Preâmbulo deste Ato Convocatório. 

4.2. Os documentos de Proposta Técnica, Proposta de Preço e Habilitação deverão estar contidos, 

em 03 (três) envelopes opacos (não transparentes), devidamente lacrados e identificados como “1 

PROPOSTA TÉCNICA” “2 PROPOSTA DE PREÇO” e “3 HABILITAÇÃO” respectivamente, para cada 

Lote. 

4.3. Os envelopes deverão trazer identificação com a indicação do Ato Convocatório, Lote a que 

concorre, o tipo do envelope (Proposta Técnica, Proposta de Preço ou Habilitação), a razão social, CNPJ 

da concorrente, endereço completo, telefone, e-mail e responsável para contato, conforme modelos 

constantes no ANEXO VII. 

4.3.1. O endereço completo, telefone e e-mail fornecidos pela concorrente serão considerados como 

meios oficiais de comunicação entre este e o IBIO AGB Doce, para todos os efeitos deste Ato 

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

4.4. Caso a concorrente opte pelo envio dos envelopes de “1 PROPOSTA TÉCNICA”, “2 

PROPOSTA DE PREÇO” e “3 HABILITAÇÃO” pelos correios, admitir-se-á que os mesmos sejam 

dispostos em um quarto envelope, que conterá os 3 (três) envelopes acima referidos para cada Lote, que 

deverá estar também devidamente identificado com a indicação do Ato Convocatório, Lote a que 

concorre, a razão social, CNPJ da concorrente, endereço completo, telefone, e-mail, responsável para 

contato. 

4.5. O não atendimento das formalidades para entrega/envio dos envelopes, nos termos dos 

subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 acima, levará à desclassificação da concorrente, salvo se a inconformidade 

não apresentar prejuízo à identificação da concorrente e à segurança dos documentos e do 

procedimento, a critério da CGLC. 

4.6. 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. 

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

eletrônicos de informações no momento da verificação da habilitação. 
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4.8. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de Proposta Técnica, Proposta de Preço ou 

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

serão admitidos novos concorrentes.  

5. DA PROPOSTA TÉCNICA 

5.1. A proposta técnica deverá estar contida em envelope próprio, lacrado e ser elaborada visando 

atender as normas deste Ato Convocatório, nos termos do item 4. 

5.1.1. A Proposta Técnica deverá estar devidamente organizada em capítulos, conforme quesitos 

dispostos no item 1 do ANEXO II, os quais serão encadernados ou dispostos em pasta própria com 

todas as folhas numeradas sequencialmente. Cada capítulo contemplará, separadamente: 

a) Experiência Específica do Concorrente relacionada ao serviço; 

b) Conhecimento do problema, Plano de Trabalho, Metodologia e Fluxograma; e 

c) Experiência e Conhecimento Específico da Equipe Chave. 

 

5.1.2. Os documentos relativos à experiência e conhecimento específico da equipe chave deverão 

ser apresentados cronologicamente, partindo-se da data mais recente para a mais antiga, em 

relação ao período de atuação profissional, separadamente, de cada profissional. A ordem de 

apresentação dos profissionais deverá ser a mesma apresentada na Tabela 03 - Quesito C - do 

ANEXO II. 

5.1.3. Os documentos constantes da alínea “a” e “c” do item 5.1.1 e os documentos relativos à 

formação profissional da Equipe Chave deverão obrigatoriamente ser autenticados em cartório, ou 

apresentados em original, os quais ficarão juntados ao processo. 

5.1.4. Iniciando-se a sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas, proceder-se-á à 

imediata abertura do envelope contendo a Proposta Técnica, cuja documentação será rubricada pela 

Comissão Gestora de Licitação e Contratos e pelos participantes. 

5.1.5. Os parâmetros e critérios para mensuração da Proposta Técnica estão contidos no ANEXO II 

deste Ato Convocatório. 

5.1.6. O Julgamento da Proposta Técnica será processado com base: 

I. Na avaliação da experiência da concorrente, mediante a apresentação de documentos 

comprobatórios; 

II. Na metodologia de trabalho apresentada para execução dos Produtos/Serviços solicitados nas 

especificações técnicas contidas no Termo de Referência (ANEXO I); e  

III. Na avaliação dos documentos comprobatórios da formação e experiência profissional dos 

membros da equipe-chave, os quais deverão atender, obrigatoriamente, as disposições do item 

4.1. 
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6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. Após a abertura da Proposta Técnica, proceder-se-á à imediata abertura do envelope com a 

Proposta de Preços, cuja documentação será rubricada pela Comissão Gestora de Licitação e Contratos 

e pelos participantes. 

6.2. A Proposta de Preços deverá estar contida em envelope próprio, lacrado e ser elaborada 

visando atender às normas deste Ato Convocatório, nos termos do item 4, datilografada ou impressa por 

processo eletrônico em papel timbrado da concorrente, conforme Modelo constante do ANEXO III, 

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, observadas as disposições do item 4.1. 

6.3. A Proposta deverá fazer menção ao número deste Ato Convocatório e conter os seguintes 

dados do concorrente: razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail, bem como banco, 

agência e número da conta bancária para efeito de pagamento, conforme modelo constante do ANEXO 

III – A e ANEXO III – B, conforme os Lotes que concorrer. 

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

6.5. 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. 

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

6.7. A proposta deverá conter destacado o VALOR GLOBAL, expresso em moeda corrente nacional 

(real). 

6.8. O valor global, relativo à cada Lote, deverá ser formulado levando-se em consideração 

os produtos a serem entregues pela Contratada e a estimativa do prazo contratual definido no 

cronograma proposto no ANEXO I (TDR), bem como as disposições do item 16 – DO VALOR, DO 

PRAZO E DAS READEQUAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. 

6.9. 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 neste Ato Convocatório. 

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

estimado para a contratação de cada Lote, definido no item 16.4. 

6.10.1. 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 6.16, demonstrando a composição dos preços, 
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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.  

6.10.2. 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 suas 

propostas, observadas as despesas previstas no Item 6.16, 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. 

6.11. Após 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. 

6.12. A análise da viabilidade da proposta, nos termos do item 6.10.1, caberá exclusivamente à 

CGLC, que decidirá sobre sua aceitação ou desclassificação. 

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

abertura dos envelopes com as propostas. 

6.14. 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 da concorrente a prerrogativa de retificar 

a mesma, caso contrário, a proposta será desclassificada. 

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

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

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

materiais e mercadorias, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas e seguros, diárias de viagem, hospedagem, transporte, deslocamento e 

alimentação.  

6.17. 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. 

6.18. A cotação de preços 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, exceto aquelas previstas neste Ato Convocatório. 

6.19. 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. 
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6.20. 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. 

6.21. 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 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 TÉCNICA E PREÇO, 

e será vencedor o participante que alcançar a maior PONTUAÇÃO INDIVIDUAL (PI), levando-se em 

conta os pesos 0,7 e 0,3 fixados, respectivamente, para a técnica e para o preço, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

PI = [(IT x 0,7) + (IP x 0,3)] 

Onde: 

 

PI (pontuação individual); 

 

IT (índice técnico) = Somatório dos pontos atribuídos aos quesitos A, B e C (conforme ANEXO II) pelos 

membros da Comissão Gestora de Licitação e Contratos, obtida pelo participante; 

 

IP (índice de preço) = VALOR DA PROPOSTA DE MENOR PREÇO dividido pelo VALOR DA 

PROPOSTA do participante em avaliação, levando-se em consideração até duas casas decimais, sendo 

o resultado do quociente multiplicado por 100 (cem), e desta maneira, a pontuação da proposta de 

menor preço será igual a 100 (cem); 

 

7.2. Propostas Técnicas: 

7.2.1. Serão julgadas, quanto ao seu conteúdo e nos termos do item 5, e obterão Notas (que deverão 

variar de 0 a 100) atribuídas pelos componentes da Comissão Gestora de Licitação e Contratos. 

7.2.2. Será adotado, para efeito de avaliação, o FATOR MULTIPLICADOR IGUAL A 0,7 (zero vírgula 

sete). 

7.2.3. Serão avaliadas pela Comissão Gestora de Licitação e Contratos as propostas técnicas e as 

notas serão lançadas na PLANILHA DE CÁLCULO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA, para fins da apuração 

do ÍNDICE TÉCNICO (IT) de cada participante. 
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7.3. Propostas de Preço: 

7.3.1. Após a definição do menor preço, será apurado o ÍNDICE DE PREÇO (IP) de cada 

participante. 

7.3.2. Será adotado, para efeito de avaliação, o FATOR MULTIPLICADOR IGUAL A 0,3 (zero vírgula 

três). 

7.4. A Comissão Gestora de Licitação e Contratos declarará o resultado final da classificação dos 

participantes habilitados, levando em conta a maior PONTUAÇÃO INDIVIDUAL (PI). 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários à habilitação, entregues no respectivo envelope, observadas as 

disposições dos itens 1.3, 4.1 a 4.5, deverão ser cópias autenticadas em cartório competente, quando 

expressamente requerido, 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 a habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, 

regularidade fiscal e declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal. 

8.2.1. Deverão ser entregues dentro do envelope de habilitação, devidamente preenchidos e em 

original, os seguintes anexos: 

I. ANEXO IV - Declaração de Não Empregar Menores de Idade; e 

 

II. ANEXO V - 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 
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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. Cópia do Registro ou inscrição na entidade profissional competente, tanto da empresa quanto 

do profissional que a representa, e desde que efetuado antes da publicação deste Ato Convocatório;  

8.4.2. A Comprovação de aptidão do concorrente para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto do certame será realizada por meio de sua Proposta Técnica (Envelope 

01), nos termos do Anexo II. 

8.5. A documentação relativa à habilitação econômico-financeira consistirá das seguintes 

comprovações: 

8.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 120 

(cento e vinte) dias; 

8.5.2. Possuir Capital Mínimo ou Valor do Patrimônio Líquido, na data de apresentação da proposta, 

de no mínimo 7,5% (sete e meio por cento) do valor global estimado da contratação, que será 

devidamente comprovado através do Balanço Patrimonial apresentado pela Concorrente, observado o 

item 8.5.4. 

8.5.3. 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 II A – 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. 

 

8.5.4. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentadas 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. 

 

8.6. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:  
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8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do Cartão de 

CNPJ extraído do sitio da Receita Federal do Brasil - RFB; 

8.6.2. Prova, em original ou Cópia autenticada em cartório competente, de inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do concorrente, pertinente 

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

8.6.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto à Seguridade Social 

(INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do concorrente; 

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

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

8.6.5. 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). 

8.7. A prova de regularidade, conforme exigidos nos subitens 8.6.3, 8.6.4 e 8.6.5 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. 

8.8. 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 4.6 e 4.7 deste Ato Convocatório.  

9. DO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CREDENCIAMENTO 

9.1. No dia, hora e local designados no Preâmbulo deste Ato Convocatório, será realizado o 

recebimento das propostas e habilitação de cada Lote, observados os itens 1.3, 4.1 a 4.5, 2.2 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 

técnica, proposta de preços e a habilitação devidamente identificados, para cada Lote que concorrer, 

admitindo-se, contudo, os envelopes enviados pelos correios via SEDEX, com Aviso de Recebimento, 

até as 08h30, na data e no 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. 
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9.3. Caso o concorrente opte pelo envio dos envelopes pelos correios, deverão ser observadas as 

disposições dos Itens 1.3, 4.1 a 4.5. 

9.4. Após a entrega dos envelopes 1 “PROPOSTA TÉCNICA”, 2 “PROPOSTA DE PREÇO” e 3 

“HABILITAÇÃO”, se for o caso, o representante da concorrente iniciará seu credenciamento, 

observando-se o disposto nos Itens 2.3 a 2.11. 

10. DO PROCEDIMENTO 

10.1. O julgamento das propostas e habilitação será realizado em 03 (três) fases para cada Lote, 

observado os itens 10.2.1, 10.3.1 e 10.4.1, após o credenciamento dos concorrentes presentes no 

certame, sendo: 

10.1.1. FASE 01 - Classificação Técnica, que compreenderá a verificação e análise de todos os 

elementos contidos nos envelopes 1 “PROPOSTA TÉCNICA” das concorrentes.  

I. Somente serão consideradas classificadas as propostas que alcançarem a pontuação mínima 

de 60 (sessenta) pontos na Nota da Proposta Técnica. 

 

10.1.2. FASE 02 - Classificação de preços, que compreenderá a verificação e análise de todos os 

elementos contidos nos envelopes 2 “PROPOSTA DE PREÇO” das concorrentes classificadas. 

10.1.3. FASE 03 - Habilitação, que compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope 3 “HABILITAÇÃO” da concorrente que apresentou a maior Pontuação 

Individual, relativamente ao atendimento das exigências constantes no item 8 do presente Ato 

Convocatório; 

10.2. Fase de Classificação Técnica: 

10.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 9, proceder-se-á à imediata abertura dos 

envelopes 1 “PROPOSTA TÉCNICA” das concorrentes, relativas aos Lotes 01 e 02, cujos documentos 

serão rubricados, folha por folha, pela Comissão Gestora de Licitação e Contratos e pelo representante 

credenciado de cada concorrente, dando-se início à avaliação. 

10.2.2. As concorrentes que apresentarem a Proposta Técnica em desacordo com o estabelecido 

neste Ato Convocatório, ou com irregularidades, serão consideradas desclassificadas, não se admitindo 

complementação posterior. 

10.2.3. Em não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 

realização de diligências ou consultas, a Comissão Gestora de Licitação e Contratos definirá o IT (índice 

técnico), conforme ANEXO II. O resultado constará em Ata e se procederá à segunda fase de 

classificação de preços. 
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10.3. Fase de Classificação de Preços: 

10.3.1. Depois de aberto os envelopes 1 “PROPOSTA TÉCNICA” relativos aos Lotes 01 e 02, serão 

abertos os envelopes 2 “PROPOSTA DE PREÇO” das concorrentes classificadas quanto à Proposta 

Técnica, também dos Lotes 01 e 02, cujos documentos serão rubricados, folha por folha, pela Comissão 

Gestora de Licitação e Contratos e pelos representantes presentes de todas as concorrentes. 

10.3.2. 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.  

10.3.3. Serão também desclassificadas as propostas que, para sua viabilização, necessite de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei. 

10.3.4. Em não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 

realização de diligências ou consultas e, após a definição do menor preço, a Comissão Gestora de 

Licitação e Contratos definirá o IP (índice de preço), conforme item 7.3, sendo o resultado disposto em 

Ata. 

10.4. Fase de Habilitação: 

10.4.1. Definidos o IT e o IP, a Comissão Gestora de Licitação e Contratos definirá a PI (PONTUAÇÃO 

INDIVIDUAL) de cada concorrente, conforme item 7, relativamente aos Lotes 01 e 02, com destaque ao 

resultado da maior PI, constando-se em Ata. 

10.4.2. Após a definição da maior PI de cada Lote, proceder-se-á à imediata abertura dos envelopes 3 

“ HABILITAÇÃO” das concorrentes que apresentaram a melhor proposta avaliada, ou seja, o proponente 

detentor da maior PI, 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; 

10.4.3. Em caso de a concorrente que apresentou a maior PI deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos no envelope 3 “HABILITAÇÃO”, ou apresentar em desacordo com o estabelecido 

neste Ato Convocatório ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação 

posterior, observado o Preâmbulo e os itens 4.6 e 4.7. 

10.4.4. Caso ocorra o descrito no item 10.4.3, examinar-se-ão os documentos de habilitação das 

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

que atenda ao Ato Convocatório, sendo esta concorrente declarada vencedora. 

10.4.4.1. 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;  
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10.4.5. Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegatária poderá fixar o prazo de 

03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada das causas da 

inabilitação, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente rubricados por todos os 

representantes presentes das proponentes;  

10.4.5.1. A critério exclusivo da CGLC, a apresentação da nova documentação de habilitação poderá se 

resumir apenas àquela que apresentar defeitos, incorreções ou outra(s) causa(s) que levaram à 

inabilitação do concorrente, permanecendo válida e juntada aos autos, de forma a compor a 

documentação de habilitação do licitante, a documentação já apresentadas e validadas. 

10.4.6. No caso de aplicabilidade do disposto no item 10.4.5, a apresentação de nova documentação 

de habilitação será direcionada ao primeiro classificado no certame com a maior PI e, no caso da 

permanência de sua inabilitação, será analisada a nova documentação habilitatória dos demais 

concorrentes, de acordo com a ordem de classificação das Pontuações Individuais – PI, até que se 

verifique o licitante vencedor. 

10.5. Declarado o vencedor de cada Lote, qualquer concorrente presente na Sessão e 

devidamente credenciado, poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, 

que será 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 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. 

10.6. O recurso tem efeito suspensivo, salvo decisão contrária e soberana da Comissão Gestora de 

Licitação e Contratos. 

10.7. A falta de manifestação imediata e motivada do concorrente, na sessão, importará a 

decadência do direito de recurso. 

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 reunião para 

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

inclusive juntar documentação aos 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 4.6 e 4.7. 

11.2. Serão desclassificadas as propostas: 
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I. Que não atendam as exigências deste Ato Convocatório; 

II. Que não alcançarem a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na Nota da Proposta 

Técnica; 

III. Que apresentarem Proposta de Preço com valor global ou 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 6.10.1. 

11.3. Após o julgamento das propostas, se todas as concorrentes 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 www.cbhpiranga.org.br, www.cbhdoce.org.br e www.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 dos Lotes 01 e 02. 

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. Os concorrentes vencedores dos Lotes 01 e 02 deverão assinar o Termo de Contrato no prazo 

máximo de 02 (dois) dias, contados da data da convocação feita pelo IBIO - AGB Doce, observadas as 

disposições do Item 4.3.1. 

11.7. Quando o concorrente vencedor não assinar o Contrato no prazo, sem apresentar justificativa 

devidamente fundamentada com razões de fato e de direito, o IBIO - AGB Doce poderá convocar os 

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

penalidades dispostas no item 19.2, a seu critério exclusivo. 

12. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

12.1. Qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências 

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

abertura dos envelopes.  

12.2. O pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado através do 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 
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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 impugnação deverá estar devidamente acompanhada de cópia do documento de 

identificação de seu peticionário, instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida 

e com expressa outorga de poderes para referido ato, ou cópia do Contrato social autenticada em 

cartório, em se tratando 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, observado 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. 

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, devendo 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. Qualquer manifestação ou recurso em relação ao presente Ato Convocatório deverá 

expressamente indicar a qual Lote se refere, ficando condicionado à apresentação 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 autenticados em cartório (Contrato 

social, ata de eleição do outorgante, etc.), que comprove a capacidade representativa do outorgante. 

13.2. Caso o peticionário 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, devidamente autenticados em cartório (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. 

13.3. 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 
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prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação escrita das razões 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 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, devendo o Recurso e as suas contrarrazões ser 

protocolados na sede do IBIO - AGB Doce, observado os itens 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7. 

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, observados os Itens 13.6 e 13.8, sem direito à sustentação oral ou escrita 

complementar por parte do manifestante.  

13.6. O prazo para as contrarrazões, que também serão de 03 (três) dias úteis, começará a correr do 

término do prazo do recorrente, e somente após a publicação no site do IBIO AGB Doce das razões 

recursais por este apresentadas. 

13.7. 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. 

13.8. Será admitido recurso, bem suas contrarrazões, mediante protocolo postal através dos 

Correios, postada via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), desde que observados os itens 13.1 e 

13.2. Nesse caso, a tempestividade será contada da data de postagem do recurso para o IBIO AGB-

Doce, 

13.9. A falta de manifestação imediata e motivada do concorrente, na sessão, importará a 

decadência do direito de interposição de recurso. 

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

aproveitamento. 

13.11. Não será admitida a participação de um mesmo representante ou procurador para mais de uma 

recorrente. 

13.12. As manifestações ou recursos de cada pessoa jurídica em todos os procedimentos se darão 

através de somente 01 (um) representante. 
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13.13. 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 do 

Item 13.1. 

13.14. 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. Os serviços deverão ser prestados no município de Viçosa, integrante da bacia do rio Doce, e 

poderão ser prestados 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, conforme especificação constante do Termo de Referencia – TDR, 

constante do 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) produtos(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, previstos no Plano de 

Aplicação Plurianual aprovado pelos Comitês com atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

16. DO VALOR, PRAZO E DAS READEQUAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS 

16.1. A contratação terá prazo estimado de 10 (dez) meses contados da data de assinatura do 

Contrato, sendo que o prazo para a entrega do Lote 01 será de 06 (seis) meses e o prazo para a entrega 

do Lote 02 será de 09 (nove) meses, ambos a contar da emissão da respectiva Ordem de Serviço, 

observado o item 10 - Prazos dos Produtos, constante do Anexo I - (TDR) TERMO DE REFERÊNCIA. 

16.2. Os produtos deverão ser entregues pela CONTRATADA, nos prazos dispostos nas Tabelas 04 

e 05 do Item 10 do Anexo I – (TDR) TERMO DE REFERÊNCIA, dentro da vigência do respectivo 
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Contrato, observado o disposto no item 16.1, 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 Município de Viçosa e/ou 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 e/ou do Município de 

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

entrega final do produto, mediante termo de prorrogação contratual, sem qualquer reajustamento ou 

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

posteriormente à vigência do Contrato. 

16.4. O valor global máximo que o IBIO - AGB Doce pagará ao(s) vencedor(es) do presente Ato 

Convocatório, será R$ 1.058.816,33 (um milhão cinquenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e 

trinta e três centavos) conforme os itens descritos no Termo de Referência (ANEXO I) deste Ato 

Convocatório, e observado o disposto nos Itens 16.1, 16.2 e 16.3, sendo: 

I. R$ 452.519,50 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta 

centavos) referente ao LOTE 1; e  

II. R$ 606.296,83 (seiscentos e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) 

referente ao LOTE 2. 

16.4.1. A definição do preço global máximo, estimado para a presente contratação dos Lotes 01 e 02, 

foi obtida pela média de 03 (três) orçamentos obtidos em pesquisa mercadológica para os 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 VIII, observado o item 1.5. 

18. DO PAGAMENTO 

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 

serviços/produtos estabelecidos nos Itens 8 - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS e 9 – 

PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO, do ANEXO I - Termo de Referência, mediante a 

apresentação de nota fiscal de serviço, observando-se o item 18.2, bem como a retenção dos tributos e 

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

vigente, quando for o caso. 

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 constantes do Item  9 – PRODUTOS E FORMA DE 
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APRESENTAÇÃO do Anexo I (TDR) 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 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, observado o prazo de pagamento disposto no 

Item 18.1. 

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 os recursos financeiros constante no 

Item 15 deste Ato Convocatório. 

18.3. Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado, obrigatoriamente: 

I. O número deste Ato Convocatório; 

II. O número do Contrato a ser firmado; 

III. O número do Contrato de Gestão especificado na ordem de serviço; 

IV. O número da respectiva ordem de serviço ou requisição, quando for o caso;  

V. A descrição dos serviços prestados conforme o objeto do presente Ato Convocatório (e 

respectivas ordens de serviço); e  

VI. O respectivo valor bruto. 

 

18.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacada, também, retenções na fonte de modo análogo 

àquelas previstas pela Secretaria da Receita Federal. 

18.5. Mesmo que a CONTRATADA não faça constar na Nota Fiscal/Fatura as retenções citadas no 

item 18.4, 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. 

18.6. 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. 

18.7. 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. 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

24 

 

18.8. 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 a especificação apresentada e 

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

18.9. 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 as seguintes penalidades: 

19.2.1. Multa de 20% (vinte 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. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a contratada à multa moratória de 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do Contrato. 

19.4. Pela inexecução 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. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não 

superior a 02 (dois) anos;  

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

à CONTRATANTE por perdas e danos. 
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VII. Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro prestador de 

serviço ou concorrente remanescente.  

19.5. As sanções previstas no item 19.4 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. 

19.6. As multas previstas no item 19.4 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.  

19.6.1. Caso a importância devida não seja recolhida será descontada automaticamente dos valores a 

serem pagos à CONTRATADA, ou cobrada judicialmente conforme previsto em lei, inclusive com a 

inscrição do valor em dívida ativa da União, se for o caso. 

19.7. A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da legislação vigente, as 

penalidades de suspensão temporária. 

19.8. As sanções previstas nos incisos II e III do item 19.4 poderão também ser aplicadas aos 

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

Convocatório. 

19.9. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 

IBIO - AGB Doce, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

19.10. As multas estipuladas no item 19.4 serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total 

ou parcial das obrigações assumidas. 

19.11. Em todos os casos de sanções previstas neste instrumento será concedido à concorrente ou 

CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 

20. DO NÃO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

20.1. Os valores contratados não sofrerão reajustes, ainda que prorrogado o Contrato para atender 

as adequações técnicas que se fizerem necessárias, nos termos do Item 16.3 ou em função de 

excepcionalidades, como a ocorrência de casos fortuitos e de força maior, ou de suspensões 

temporárias durante sua execução. 

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. 

20.3. O IBIO - AGB Doce poderá realizar supressão do objeto contratado, em quaisquer de seus 

itens, inclusive em percentuais superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do Contrato, 

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

ao presente Ato Convocatório – ANEXO VIII. 
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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), 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. 

21.3. Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PAP-Doce), aprovado no 

âmbito dos CBHs com atuação na bacia hidrográfica do rio Doce. 

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 05 

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

AGB Doce. 

22.3. Os concorrentes não terão direito à 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. 

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. 
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22.9. Todo o material 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 do Município 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 de 08 às 12h e de 14 às 18h, na sede do IBIO - AGB Doce ou nos 

endereços eletrônicos www.cbhdoce.org.br, www.cbhpiranga.org.br e www.ibioagbdoce.org.br.  

 

23. INTEGRAM O PRESENTE ATO CONVOCATÓRIO OS SEGUINTES ANEXOS 

Anexo I - Termo de Referência. 
Anexo II - Parâmetros e Critérios para Mensuração da Proposta Técnica. 
Anexo II A - Modelo de Cálculo para Qualificação Econômico-Financeira. 
Anexo III - Modelo de Termo de Proposta Financeira. 
Anexo IV - Declaração de Não Empregar Menores de Idade. 
Anexo V - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 
Anexo VI - Termo de Compromisso de Participação. 
Anexo VII - Modelos de Etiqueta para Identificação dos Envelopes. 
Anexo VIII - Minuta de Termo Contratual. 

 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2016.  

 

 

 

 

RICARDO ALCÂNTARA VALORY 
Diretor Geral  

IBIO - AGB Doce 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

LOTE 01 

 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos para a ampliação 

do sistema de abastecimento de água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação 

de água bruta, EEAB - estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água 

tratada, UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I. 

 

LOTE 02 

 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos para a 

implantação de novo sistema de abastecimento de água no município de Viçosa-MG, incluindo 

nova captação de água bruta, EEAB - estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória 

de água tratada, adutora de água bruta/tratada, ETA - estação de tratamento de água, UTR - 

unidade de tratamento de resíduos da ETA e reservatório. 

 

 

 

 

Agosto/2016 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Termo de Referência (TDR) tem por finalidade apresentar subsídios técnicos e institucionais, bem 

como fornecer informações que permitam a execução dos seguintes serviços: 

 Lote 1: Estudo de concepção e projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água 

existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - estação 

elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, UTR - unidade de 

tratamento de resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I.  

 Lote 2: Estudo de concepção e projeto de implantação de novo sistema de abastecimento de 

água no município de Viçosa-MG, incluindo nova captação de água bruta, EEAB - estação 

elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, adutora de água 

bruta/tratada, ETA - estação de tratamento de esgoto, UTR - unidade de tratamento de resíduos 

da ETA e reservatório. 

O TDR estabelece os requisitos mínimos para a elaboração dos trabalhos do Lote 1 e Lote 2, com 

descrição dos Produtos a serem apresentados ao IBIO AGB Doce, durante a vigência do contrato. 

Também se encontram detalhados os prazos para entrega dos Produtos, bem como a qualificação 

mínima dos profissionais que irão compor a equipe técnica da contratada. 

É premissa deste documento fomentar a universalização do saneamento básico, que foi assumida como 

um compromisso de toda a sociedade brasileira, conforme a Lei 11.445/2007, que orienta os três níveis 

de governo, os prestadores de serviço públicos e privados, o setor produtivo, os agentes financeiros, os 

órgãos de controle e a sociedade. 

São partes integrantes deste TDR os Anexos A e B, referentes aos serviços topográficos e geotécnicos, 

respectivamente, os quais apresentam as especificações técnicas para os serviços. 

As empresas de engenharia interessadas poderão participar de apenas um ou dos dois lotes 

discriminados neste TDR. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

As águas brasileiras, tornadas bens de domínio público com a promulgação da Constituição de 1988 e 

das Constituições Estaduais, têm seus usos disciplinados pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997. A Lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) trouxe aperfeiçoamentos e modernidade no modelo de 

gerenciamento das águas no País e baseia-se no fundamento de que a gestão dos recursos hídricos 

deva ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

 o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

 a Agência Nacional de Águas (ANA); 

 os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

 os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); 
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 os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e 

 as Agências de Água. 

Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, dentre outras funções, 

promoverem o debate de questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação de entidades 

intervenientes; aprovar e acompanhar a execução do Plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; e estabelecer os mecanismos de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos. 

As Agências de Água, integrantes do SINGREH, são consideradas “braço executivo dos comitês” e 

exercem, dentre outras, a função de secretaria executiva, implementando as decisões de um ou mais 

comitês de bacia hidrográfica em suas respectivas áreas de atuação, de acordo com as competências 

que lhe são designadas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/1997.  

Para operacionalização das Agências de Água, visando o cumprimento das atribuições estabelecidas na 

PNRH, foi publicada a Lei Federal n° 10.881, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre os contratos de 

gestão entre a Agência Nacional de Águas e Entidades Delegatárias das funções de Agência de Águas 

relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá outras providências. No âmbito 

estadual, visando o cumprimento das atribuições estabelecidas na Política Estadual de Recursos 

Hídricos, foi publicada a Deliberação Normativa CERH nº 23, de 12 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre os contratos de gestão entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e as entidades 

equiparadas a Agências de Bacias Hidrográficas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio do 

estado de Minas Gerais. 

2.1. 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)  
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 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) 

 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. 

2.2. Do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos da cobrança 

No intuito de orientar os estudos, planos, projetos e ações a serem executados com recursos da 

cobrança pelo uso da água em toda a bacia hidrográfica do rio Doce, foi aprovado pelos CBHs, em 

dezembro de 2015, o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos arrecadados com a cobrança 

para o período 2016 a 2020 (Deliberação CBH Doce nº 48), a partir de programas priorizados do PIRH 

Doce. 

Dentre os Programas previstos no PAP para aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água no 

período de 2016 a 2020, em todas as nove unidades de gestão de recursos hídricos da bacia, os 

seguintes são relacionados ao saneamento: 

 P11. Programa de Saneamento da Bacia: elaboração de projetos para sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos (SES). 

 P41. Programa de Universalização do Saneamento: contemplando o apoio à elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e a elaboração de projetos para otimização 

de sistemas de abastecimento de água. 

 P42. Programa de Expansão do Saneamento Rural. 

Os estudos e projetos referidos nesse TDR estão inseridos no âmbito do P41 - Programa de 

Universalização do Saneamento, no que se refere à elaboração de projetos para otimização de sistemas 

de abastecimento de água. 

No período anterior, de 2012 a 2015, o PAP priorizou a elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB), tendo em vista o atendimento à Política Nacional de Saneamento Básico. 

Os sistemas de abastecimento de água são parte integrante do PMSB, para tanto, os estudos e projetos 

aqui em questão devem ser elaborados de acordo com os programas, as metas, ações, objetivos e 

diretrizes estipulados pelo PMSB de Viçosa-MG. 
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2.3. Da 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 dominialidade federal 

na bacia do rio Doce: o rio Doce e o rio José Pedro, afluente do rio Manhuaçu. 

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 
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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 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 
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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 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. 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG 

Segundo dados do censo demográfico do IBGE (2014), o município de Viçosa, possui área de 299,397 

Km², população de 76.745 habitantes e densidade demográfica de 256,31 hab./Km². No entanto, estima-

se que Viçosa apresenta uma população flutuante de aproximadamente 20.000 habitantes, composta 

principalmente por estudantes universitários. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM foi 

de 0,775 em 2010. 

Tem como coordenadas geográficas o paralelo de 20°45´14´´ latitude S, e o meridiano de 42°52´54´´ 

longitude W. Limita-se ao norte com os municípios de Teixeiras e Guaraciaba, ao sul com Paula Cândido 

e Coimbra, a leste com Cajuri e São Miguel do Anta e a oeste com Porto Firme. 
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Viçosa está situada na região da Zona da Mata mineira, entre as Serras da Mantiqueira, do Caparaó e 

da Piedade. Apesar de o relevo ser majoritariamente acidentado, Viçosa destaca-se pela sua 

verticalização, não observada nas cidades de porte equivalentes no estado de Minas Gerais, sendo 

considerada a quarta cidade com maior número de construções com mais de quatro pavimentos em todo 

o estado. 

O centro da cidade encontra-se a uma altitude de 649 metros, o distrito de São José do Triunfo está a 

674 metros acima do nível do mar e o distrito de Cachoeira de Santa Cruz tem uma altitude de 703 

metros. O município de Viçosa caracteriza-se por estar no meio de um vale montanhoso e tem relevo 

predominantemente acidentado. 

O município é servido pelas rodovias BR-120, que liga a cidade a Ponte Nova e Belo Horizonte (220 Km 

da capital); BR-356, que liga a cidade a Porto Firme; BR-482 que liga a cidade a Conselheiro Lafaiete; e 

MG-280, que liga a cidade a Paula Cândido. O Aeroporto de Viçosa (ICAO:SNVC), localizado às 

margens da BR-120, tem pista pavimentada e sinalizada com 900 metros de extensão e 30 metros de 

largura com cabeceiras 17/35. 

A Tabela 1 apresenta algumas características do município relacionadas com os serviços de 

saneamento básico. Já a Figura 2 indica a localização de Viçosa e seus municípios próximos. 

 

 

 

Tabela 1: Informações gerais do município de Viçosa 

Informação Valor 

Área total (Km2)  299,40 

Pop total (Censo 2010) 72.220 

IDH-M 2010 0.775 

Índice de cobertura de abastecimento de água urbano (%) (SNIS 2015) 98 

Índice de cobertura de coleta urbana de resíduos sólidos (%) (SNIS 
2015) 

100 

Índice de cobertura de coleta de esgotos urbana (%) (SNIS 2015) 88 

Índice de tratamento dos esgotos coletados (%) (SNIS 2015) 1,3 
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Figura 2: Mapa da Microrregião de Viçosa-MG 

A prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos e coleta, tratamento e destinação 

dos resíduos sólidos é feita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Autarquia Municipal 

criada em 1969.  

A infraestrutura de abastecimento de água é caracterizada pela existência de dois sistemas 

independentes, supridos por dois mananciais e duas estações de tratamento de água distintas. Os 

mananciais atualmente responsáveis pelo abastecimento de Viçosa são o ribeirão São Bartolomeu e o 

rio Turvo Sujo, sendo que o primeiro é afluente da margem esquerda do segundo e ambos contribuem 

para o rio Turvo. 

O sistema de abastecimento de água de Viçosa conta com duas estações de tratamento de água, com 

as seguintes especificações: 

a) ETA I – São Bartolomeu – Sistema Sul 

 Capacidade: 100 l/s 

 Tecnologia: coagulação, floculação, decantação, filtração ascendente e desinfecção 

b) ETA II – Violeira – Sistema Norte 

 Capacidade: 100 l/s  

 Tecnologia: coagulação, floculação, decantação, filtração descendente e desinfecção  

O sistema de reservação conta com 19 reservatórios ligados às ETA I e ETA II, perfazendo uma 

capacidade total de 5.395 m³. 

Com o aumento da demanda de água e períodos de estiagem prolongados, verificou-se a necessidade 

de ampliação dos sistemas atuais, por meio da interligação das duas ETA existentes e ainda a 

implantação de um novo sistema. 
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4. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES  

Na elaboração do presente Termo de Referência foram tomados como base o “Termo de Referência 

para elaboração de diagnósticos, estudos de concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar – 

RTP), projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário” da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2013). 

Também foram adotadas diretrizes discutidas em reuniões com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Viçosa (SAAE de Viçosa), além de documentos do IBIO AGB Doce. 

A elaboração dos trabalhos deverá obedecer às seguintes recomendações:  

I. Os estudos e projetos para definição dos sistemas a serem implantados deverão contemplar todos 

os pormenores listados e especificados em Norma ABNT e no presente TDR.  

II. Nos projetos deverá ser buscada a sustentabilidade técnica, ambiental e econômica, por meio de 

soluções que utilizem tecnologias adequadas à realidade local, a custos compatíveis com a 

capacidade de pagamento e suficientes para que sejam adequadamente operadas e mantidas.  

III. Os estudos e projetos além de contemplarem a concepção de viabilidade técnica, deverá atender a 

todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores, em nível Municipal, Estadual e Federal, que 

possam ter influência sobre os trabalhos a serem desenvolvidos, principalmente em relação às 

questões ambientais.  

IV. Os estudos e projetos a serem desenvolvidos, além de atenderem aos propósitos específicos, 

deverão estar em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Viçosa-MG, em 

atendimento à Lei Federal nº 11.445/2007. 

V. Nos estudos e projetos deverão ser tomados os devidos cuidados em torno do traçado da rede, 

evitando, se possível, o fator desapropriação de imóveis, dando prioridade a logradouros públicos, 

principalmente na interligação da ETA-II a ETA-I, contemplada no Lote 1. 

5. DOCUMENTOS E LEGISLAÇÕES A CONSULTAR 

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e legislações pertinentes à implantação das obras, tais como: definição de Áreas 

de Proteção de Mananciais; Planos de Ordenamento Territorial; Áreas de Proteção Ambiental ou 

qualquer outro dispositivo legal que afete a concepção e/ou implantação das obras, e em especial os 

relacionados a seguir: 

 

1) Manual de Saneamento (Funasa); 

2) Manual de Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela Funasa; 

3) Manual de Apresentação de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (Funasa); 

4) Manual Prático de Análise de Água (Funasa); 

5) Normas técnicas do serviço autônomo de águas e esgoto do município (SAAE); 

6) Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices 

de Construção Civil (SINAPI) – Art. 127 da Lei 12.309/2010; 

7) Decreto Federal Nº 24.643/1934 – Código de Águas; 
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8) Lei Federal nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

9) Lei Federal nº 10.934/2004 – Lei de Contrapartida 

10) Lei Federal nº 11.445/2007 e seu Decreto regulamentador 7.217/2010 – Lei de 

Saneamento Básico; 

11) Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador nº 6.017/2007; 

12) Portaria Ministério da Saúde n° 518/2004 – Padrões de potabilidade da água para o 

consumo humano; 

13) Resolução CONAMA nº 01/86 – Dispõe sobre a Avaliação de Impacto Ambiental; 

14) Resolução CONAMA nº 5/1988 – Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de 

saneamento; 

15) Resolução CONAMA nº 237/97 - Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no 

licenciamento ambiental. 

16) Portaria FUNASA nº 225/2003 – Critérios e procedimentos para a aplicação de recursos 

financeiros  

17) Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências; 

18) Deliberação Normativa COPAM nº 09/1994, que dispõe sobre o enquadramento da Bacia 

do Rio Doce. 

Além dos documentos citados, deverão ser observadas as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), em especial as relacionadas a seguir: 

1) NBR 12211 – Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 

2) NBR 12212 – Projeto de poço para captação de água subterrânea; 

3) NBR 12213 – Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público;  

4) NBR 12214 – Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público;  

5) NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público; 

6) NBR 12216 – Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público; 

7) NBR 12217 – Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público; 

8) NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água; 

9) NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água; 

10) NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água – 

Procedimento; 
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11) NBR 13294 – Cal virgem e cal hidratada para tratamento de água de abastecimento 

público – Determinação de óxido e hidróxido de magnésio - Método de ensaio; 

12) NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto; 

13) NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico; 

14) NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto; 

15) NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; 

16) NBR 9603 – Sondagem a trado; 

17) NBR 6484 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – método de ensaio; 

18) NBR 6497 – Levantamento Geotécnico; 

19) NBR 8044 – Projeto Geotécnico; 

20) NBR 5984 – Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); 

21) NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento; 

22) NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de escalas; 

23) NBR 8402 – Execução de caractere para escrita em desenho técnico; 

24) NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos - tipos de linhas, largura de linhas; 

25) NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico; 

26) NBR 10647 – Terminologia para elaboração de desenho técnico; 

27) NBR 10068 – Folha de desenho – Layout e dimensões; 

28) NBR 10126 – Contagem em desenho técnico; 

29) NBR 13142 – Desenho técnico – dobramento de cópia. 

30) NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura. 

Além disso, deverá ser consultado o “Relatório Técnico Básico - Captação e tratamento de água do 

Ribeirão Turvo Limpo” realizado pela empresa Equi Saneamento por meio de contratação do SAAE de 

Viçosa, em 2013. Tal documento será disponibilizado pela Equipe Gestora de Contrato após a assinatura 

da ordem de serviço. 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Do Instituto BioAtlântica (IBIO AGB Doce) 

a) Licitar e contratar empresa de engenharia especializada em projetos e estudos de concepção 

para elaboração de estudos e projetos para a ampliação e implantação de sistema de 

abastecimento de água de Viçosa-MG; 

b) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do trabalho; 

c) Acompanhar as atividades da Equipe Gestora de Contrato, formada por técnicos do IBIO AGB 
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Doce e do Município, que irá validar todo o processo; 

d) Apoiar o município nos procedimentos para aprovação dos projetos ao longo da vigência do 

contrato.   

6.2. Do Município 

a) Definir formalmente representantes do Município, preferencialmente do SAAE de Viçosa e 

Secretarias Municipais envolvidas com as questões ambientais e de saneamento, para compor a 

Equipe Gestora de Contrato, que irá validar os Produtos; 

b) Definir equipe técnica que será envolvida na elaboração dos estudos e projetos, no que se refere 

às atividades da Contratada em campo e no levantamento de dados; 

c) Envolver os atores municipais relacionados com as questões ambientais e de saneamento, 

como instituições de ensino, entidades sem fins lucrativos e órgãos governamentais, nas etapas 

de elaboração dos estudos e projetos, principalmente no que se refere ao Produto 2 - Estudo de 

Concepção; 

d) Submeter os quatro Produtos desenvolvidos para apreciação e sugestões do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. 

e) Disponibilizar dados, indicadores, estudos e cartografias existentes no município, bem como 

legislação urbanística e tributária vigentes; 

f) Disponibilizar espaço físico adequado às reuniões da Equipe Gestora de Contrato; 

g) Permitir o acesso de técnicos do IBIO AGB Doce e da empresa Contratada às áreas e 

instalações do Município, com vistas à realização das atividades de levantamento de dados e 

informações relativos aos sistemas de abastecimento de água; 

h) Acompanhar e supervisionar os trabalhos da consultoria contratada;  

i) Realizar reuniões periódicas de acompanhamento das atividades desenvolvidas; 

j) Em até 15 (quinze) dias úteis após a entrega dos Produtos pela Contratada deverá ser feita 

reunião da Equipe Gestora de Contrato, para a análise e discussão das informações 

apresentadas, de forma a se verificar a adequação ou necessidade de 

complementação/readequação dos Produtos apresentados. 

I. Ao final de cada reunião ou em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da(s) supracitada(s) 

reunião(ões), deverá o Município proceder à elaboração do Parecer da Equipe Gestora de 

Contrato, sendo: 

 

a) Parecer Parcial: para apontar as adequações que se fizerem necessárias ao 

atendimento das exigências do Termo de Referência, se for o caso; ou 

 

b) Parecer Conclusivo: para validação do Produto entregue pela Empresa de consultoria 

contratada pelo IBIO AGB Doce, atestando que o Produto entregue atende as 

exigências do Termo de Referência. Esse parecer deve vir acompanhado de foto(s), lista 

de presença e ata da reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa, 

realizada para a apreciação de cada um dos quatro Produtos e seus Volumes. 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

42 

 

 

II. Caso o Município não se pronuncie em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega de cada 

Produto pela Contratada, por meio de parecer da Equipe Gestora de Contrato, o IBIO AGB 

Doce poderá considerar o respectivo Produto como aprovado pelo Município, procedendo ao 

pagamento do mesmo junto à Contratada. 

 

k) Assumir o compromisso de buscar esforços para efetivar o licenciamento ambiental, bem como a 

implantação do projeto; 

l) Participar de eventos a serem realizados após a aprovação de todos os Produtos, para 

acompanhamento, avaliação e discussão dos resultados alcançados. 

6.3. Da empresa contratada 

a) Elaborar os estudos e projetos, possibilitando a perfeita compreensão para a execução das 

obras, em conformidade com o conteúdo mínimo apresentado nesse Termo de Referência e 

apresentando os Volumes definidos em cada Produto nos prazos estipulados. 

b) Participar de reuniões com a Equipe Gestora de Contrato, quantas vezes forem necessárias, 

para alinhamento de informações e metodologias. 

c) Participar das reuniões com o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa para 

apreciação de cada um dos quatro Produtos e seus volumes. 

d) Atender ao conteúdo mínimo estabelecido nesse Termo de Referência, proporcionando 

informações e análises para o perfeito entendimento dos serviços prestados. 

e) Adequar e complementar os Produtos apresentados para atendimento ao conteúdo mínimo do 

Termo de Referência. 

f) Apoiar o município nos eventos para aprovação dos projetos, ao longo da vigência do contrato.  

7. OBJETO E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA LOTE 

7.1. LOTE 01: AMPLIAÇÃO DO SAA 

O Lote 1 corresponde à contratação de empresa de engenharia especializada em projetos e estudos 

de concepção para elaboração de todas as etapas dos projetos das estruturas a seguir, visando a 

ampliação dos sistemas de abastecimento de água existentes, incluindo estudo de concepção, projeto 

básico e projeto executivo: 

 captação de água bruta; 

 EEAB - estação elevatória de água bruta; 

 EEAT - estação elevatória de água tratada; 

 UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA; 

 interligação da ETA II a ETA I de Viçosa - MG. 

Os próximos itens apresentam as principais características e especificações sobre cada componente dos 

trabalhos. 
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a) Captação de água bruta 

A captação de água bruta do sistema que será ampliado ocorre na Comunidade Violeira, nas 

coordenadas geográficas de latitude 20°43'23.21"S e longitude 42°51'4.61"O.  

Para a captação de água bruta deverá ser realizado estudo de concepção, projeto básico e executivo 

contemplando a melhor solução de captação, de maneira a facilitar a remoção de sedimentos.  

Nessas avaliações serão estudadas todas as alternativas tecnicamente viáveis de atendimento as 

necessidades, incluindo análises técnica, ambiental, institucional e financeira. 

Após a aprovação pela Equipe Gestora de Contrato da alternativa selecionada no estudo de concepção, 

deverão ser elaborados os projetos básico e executivo. 

b) Estações elevatórias de águas bruta e tratada – EEAB e EEAT 

No estudo de concepção da EEAB e EEAT serão procedidas pesquisas de demanda local para 

identificação das necessidades dos volumes a serem bombeados de água, caracterização do problema e 

diagnóstico da situação atual do sistema existente. A partir daí, serão estudadas todas as alternativas 

tecnicamente viáveis de atendimento, incluindo análises técnica, ambiental, institucional e financeira. 

No estudo de concepção a ser realizado pela Contratada deverão ser avaliadas diferentes alternativas 

para o traçado das redes elevatórias de água bruta e tratada considerando os aspectos técnicos, 

ambientais, institucionais e financeiros. 

O estudo de concepção deverá contemplar ainda a possibilidade de aproveitamento do sistema 

existente, a adoção de medidas de melhoria e a atualização do mesmo. A premissa básica do estudo 

deverá alcançar a demanda necessária em volume de água a ser bombeada. 

Após a aprovação pela Equipe Gestora de Contrato da alternativa selecionada no estudo de concepção, 

deverão ser elaborados os projetos básico e executivo. 

c) Unidade de tratamento de resíduos da ETA – UTR / ETA 

Dentre as grandes questões mundiais da atualidade está a sustentabilidade ambiental, sendo o 

tratamento e a adequada alocação dos resíduos industriais uma grande preocupação. Um desafio a 

enfrentar nesta área refere-se ao lodo oriundo das estações de tratamento de água (ETA), comumente 

lançado nos cursos d’água pelas empresas de saneamento. O crescimento da consciência ecológica e o 

surgimento de leis reguladoras dos descartes de resíduos, constituem oportunidade para implementação 

de novas tecnologias de tratamento, desidratação e secagem do lodo das ETA. O aumento do consumo 

de água potável elevou a produção de resíduos, requerendo maior quantidade de produtos químicos na 

potabilização da água. O lodo é constituído por substâncias com potencial poluidor, é de difícil manejo e 

reaproveitamento.  

Dessa forma, deverá ser elaborado um projeto para tratamento do lodo produzido nos filtros e 

decantadores da ETA II, que segundo bibliografia técnica é constituído de resíduos sólidos orgânicos e 

inorgânicos provenientes da água bruta, tais como: algas, bactérias, vírus, partículas orgânicas em 

suspensão, colóides, areias, argila, siltes, cálcio, magnésio, ferro, manganês, etc. Além disso, também 

está presente na composição dos lodos os hidróxidos de alumínio, em grande quantidade, proveniente 
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da adição de produtos químicos e em alguns casos polímeros condicionantes utilizados no processo. 

Caso for necessário, deverá ser previsto ainda o tratamento dos sólidos retidos no sistema de captação 

de água bruta. 

Inicialmente, deverá ser elaborado o estudo de concepção, considerando diferentes alternativas para o 

tratamento do lodo da ETA II e seleção daquela que apresentar o melhor arranjo das variáveis técnicas, 

ambientais, econômicas e institucionais. 

Após a aprovação pela Equipe Gestora de Contrato da alternativa selecionada no estudo de concepção, 

deverão ser elaborados os projetos básico e executivo. 

d) Interligação da ETA II a ETA I 

De acordo com estudos realizados pelo SAAE de Viçosa, foi identificada a necessidade da interligação 

da ETA II a ETA I a fim de suprir o déficit de água no setor Sul da cidade, que por sua vez possui maior 

demanda. A Figura 3 ilustra as demandas e ofertas de cada ETA e sua área de abrangência atual. 

 

Figura 3: Esquema de Abastecimento Existente 

Para o projeto da Interligação da ETA II a ETA I, deverá ser realizado um estudo de concepção que 

contemple diferentes alternativas para o traçado das redes, levando em consideração todos os fatores 

que possam porventura interferir na execução, como: desapropriação de imóveis, corte em rodovias, 

interferências em áreas de preservação ambiental, dentre outros. 

Este estudo deverá ser precedido por pesquisas “in loco”, para melhor avaliação das variáveis técnicas, 

ambientais, institucionais e financeiras. A partir daí, serão estudadas todas as alternativas no que se 

refere à análise técnica, ambiental, institucional e financeira.  

Após a aprovação pela Equipe Gestora de Contrato da alternativa selecionada no estudo de concepção, 

deverão ser elaborados os projetos básico e executivo. 
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7.2. LOTE 02: NOVO SAA 

O Lote 2 corresponde à contratação de empresa de engenharia especializada em projetos e estudos de 

concepção para elaboração de todas as etapas dos projetos das estruturas a seguir, visando a 

implantação de um novo sistema de abastecimento de água, incluindo estudo de concepção, projeto 

básico e projeto executivo: 

 Captação de água bruta; 

 EEAB - estação elevatória de água bruta; 

 EEAT - estação elevatória de água tratada; 

 Adutora de água bruta; 

 Adutora de água tratada;  

 Nova ETA - Estação de Tratamento de Água; 

 UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA; 

 Reservatório. 

Os próximos itens apresentam as principais características e especificações sobre cada componente dos 

trabalhos. 

a) Captação  

Devido ao aumento da demanda de água no município de Viçosa nos últimos anos, torna-se necessária 

a implantação de um novo sistema de abastecimento de água. 

Para tanto, a Contratada deverá estudar diferentes locais para uma nova captação, levando em 

consideração a quantidade e a qualidade da água dos mananciais propostos; a forma de captação para 

cada proposição; a possibilidade de aproveitamento dos sistemas de tratamento existentes e/ou a 

necessidade de implantação de novas estruturas. 

Após a análise das alternativas e a seleção da solução mais apropriada para o novo ponto de captação, 

ocorrerá a avaliação pela Equipe Gestora de Contrato, e posteriormente, a Contratada deverá 

desenvolver o Projeto Básico/Executivo, e demais documentos componentes do projeto.  

b) Adutoras e estações elevatórias de água bruta/ água tratada  

Deve ser realizado o pré-dimensionamento completo das estações elevatórias (em conjunto com a 

adução), incluindo a provável localização, altura manométrica, diâmetro das tubulações, dispositivos de 

proteção e operação; definição do número e da potência dos conjuntos moto-bombas, com memorial de 

pré-dimensionamento e curvas características. 

A Contratada deverá descrever as obras civis e as instalações elétricas necessárias. O tipo de material, 

diâmetro, extensão, traçado justificado em função das características topográficas e do tipo de solo, 

profundidade média, tipo e número de dispositivos de proteção e acessórios; localização e pré-

dimensionamento das travessias e obras especiais. 
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No estudo de concepção a Contratada deverá ainda avaliar a extensão da rede de adução; os fatores 

que possam porventura interferir na execução, como: desapropriação de imóveis, corte em rodovias, 

interferências em áreas de preservação ambiental, dentre outros; a possibilidade de aproveitamento dos 

sistemas de distribuição de água existentes e/ou a necessidade de implantação de novas estruturas. 

Após a análise das alternativas e a seleção da solução mais apropriada, ocorrerá a avaliação pela 

Equipe Gestora de Contrato, e posteriormente, a Contratada deverá desenvolver o Projeto 

Básico/Executivo, e demais documentos componentes do projeto. 

c) ETA - Estação de Tratamento de Água 

Com a nova captação de água, deverá avaliar a possibilidade de aproveitamento dos sistemas de 

tratamento existentes e/ou a necessidade de implantação de novas estruturas. 

Deverão ser analisadas diferentes alternativas para o tratamento da água e a seleção daquela que 

apresentar o melhor arranjo das variáveis técnicas, ambientais, econômicas e institucionais. 

Após a análise das alternativas técnicas, econômicas, sociais e ambientais e a seleção da solução mais 

apropriada, ocorrerá a avaliação pela Equipe Gestora de Contrato, e posteriormente, a Contratada 

deverá desenvolver o Projeto Básico/Executivo, e demais documentos componentes do projeto. 

d) UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA 

O aumento do consumo de água potável elevou a produção de lodo, que é constituído por substâncias 

com potencial poluidor, é de difícil manejo e reaproveitamento.  

Dessa forma, deverá ser elaborado um projeto para tratamento do lodo produzido na nova ETA, em 

conformidade com a tecnologia a ser empregada.  

Inicialmente, deverá ser elaborado o estudo de concepção, considerando diferentes alternativas para o 

tratamento do lodo da ETA e seleção daquela que apresentar o melhor arranjo das variáveis técnicas, 

ambientais, econômicas e institucionais. 

Após a aprovação pela Equipe Gestora de Contrato da alternativa selecionada no estudo de concepção, 

deverão ser elaborados os projetos básico e executivo. 

e) Reservatório  

No novo sistema de abastecimento de água deverá ser implantado um reservatório de água tratada, que 

inicialmente possui volume previsto para 2000 m³, devendo se avaliado no Estudo de Concepção. 

Após a análise das alternativas e a seleção da solução mais apropriada, ocorrerá a avaliação pela 

Equipe Gestora de Contrato, e posteriormente, a Contratada deverá desenvolver o Projeto 

Básico/Executivo, e demais documentos componentes do projeto. 

8. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Os projetos serão desenvolvidos em quatro Produtos (Plano de Trabalho, Estudo de Concepção, Projeto 

Básico e Projeto Executivo), que devem culminar nos Produtos a serem entregues ao IBIO AGB Doce 

para acompanhamento dos trabalhos. Cada Produto será avaliado e validado pela Equipe Gestora de 
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Contrato, formada por técnicos do IBIO AGB Doce e do Município, preferencialmente do SAAE de Viçosa 

e Secretarias Municipais envolvidas com as questões ambientais e de saneamento.  

A Tabela 2 sintetiza os Produtos que compõem a elaboração dos projetos e discrimina o conteúdo de 

todos os Volumes a serem entregues. 

Ao final de cada Produto deverá ser realizada uma reunião com o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico de Viçosa, com intuito de envolver os atores municipais relacionados com as questões 

ambientais e de saneamento, como instituições de ensino, entidades sem fins lucrativos e órgãos 

governamentais, e que eles apreciem e opinem sobre as definições estabelecidas. 

Vale ressaltar que os Produtos, Volumes e conteúdos se aplicam para o Lote 01 e Lote 02, sendo que ao 

longo da descrição do conteúdo mínimo nos itens a seguir o que é aplicável somente a um dos Lotes é 

explicitado, como o detalhamento do diagnóstico da situação atual e as estruturas a serem trabalhadas. 

Destaca-se também que os Volumes poderão ser divididos em capítulos, de forma que sejam 

trabalhadas as diferentes estruturas dos sistemas de abastecimento de água de maneira separada, no 

que couber. 

O conteúdo mínimo estabelecido deve constar no Volume correspondente indicado nesse Termo de 

Referência, visando uma melhor organização dos relatórios.       

As questões omissas a esse Termo de Referência deverão ser definidas pela Equipe Gestora de 

Contratos e repassadas à Contratada. 

Tabela 2: Síntese dos Produtos e Volumes 

Produto Volume Conteúdo 

1 - Plano de 
Trabalho 

1 Plano de Trabalho 
Descrição de como ocorrerá cada etapa do trabalho, incluindo 

a equipe envolvida, serviços de campo, reuniões com a 
Equipe Gestora de Contrato e entrega dos produtos. 

2 - Estudo de 
Concepção 

2 

Diagnóstico da 
situação atual e 

critérios para 
concepção 

Deverá contemplar, no mínimo: diagnóstico da situação atual, 
critérios e parâmetros, estudo populacional, demanda de 

vazão, redução e controle de perda de água. 

3 
Alternativas e 
comparações 

Apresentação dos estudos de concepção e viabilidade das 
alternativas com indicação da melhor solução sob o ponto de 

vista técnico, econômico, financeiro, ambiental e social. 
Deverá contemplar, no mínimo: alternativas técnicas de 

concepção, alternativas de solução, etapas de construção, 
orçamento preliminar das alternativas, comparação e seleção 

de alternativas, serviços complementares e memorial de 
cálculo. 

4 
Desenhos do Estudo 

de Concepção 
Relatório contendo todos os desenhos do estudo, com 
detalhamento suficiente para a perfeita compreensão. 

3 - Projeto 
Básico 

5 
Memorial descritivo e 

de cálculo e 
especificações 

Apresentação da descrição geral, melhorias propostas do 
sistema existente (se houver); e dimensionamento das 

unidades do Sistema com suas respectivas memórias de 
cálculo e dispositivos de segurança. Deverá contemplar, no 

mínimo: planta geral do sistema, elevatórias, unidade de 
tratamento de lodos, interligação da ETA II a ETA I, estação 
de tratamento de água, reservatório, extensão da rede de 
energia elétrica, projeto hidráulico e projeto arquitetônico e 

urbanístico. 
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Produto Volume Conteúdo 

6 
Desenhos do Projeto 

Básico 

Relatório contendo os desenhos do projeto hidráulico e as 
caracterizações necessárias dos componentes estruturais, de 

fundação, elétricos e de automação que possibilitem a 
perfeita compreensão do projeto. 

7 
Orçamento, 

cronograma e 
desapropriações 

 Deverá contemplar, no mínimo: relação de serviços e 
orçamento; especificações dos serviços, materiais e 

equipamentos; cronograma físico financeiro das obras; áreas 
a serem desapropriadas, com estimativa de custos. 

8 
Levantamentos de 

campo  

No que se refere aos serviços topográficos e geotécnicos, 
deverá contemplar, no mínimo: justificativa dos serviços 
executados; croqui indicando os serviços executados; 

cadernetas de campo dos serviços topográficos executados; 
plantas das áreas levantadas, com curvas de nível a cada 

metro e indicação das benfeitorias; plantas e perfis da 
adutora, linhas de recalque, elevatórias e unidade de 

tratamento do lodo indicando todas as interferências. Além 
disso, laudos dos serviços geotécnicos, laudos das análises 

físico-químicas e biológicas do lodo e água bruta. 

9 Resumo técnico 

O resumo técnico será um relatório específico, apresentando 
de forma resumida toda a concepção do projeto com plantas 
gerais, principais dados técnicos de cada projeto específico, 

orçamento global de cada unidade e total por etapa de 
implantação e cronograma geral de execução das obras. 

4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

Abrange o projeto das instalações prediais de luz e força, 
extensões de rede elétrica, transformadores, geradores de 

emergência, quadros de controle, proteção, comando, 
alimentação dos motores elétricos, automação dos 

equipamentos das estações elevatórias de água bruta e 
tratada, casa de química e onde se fizerem necessários, 

iluminação das áreas externas e urbanizadas. 

11 
Projeto de automação 

e controle 

Deverá contemplar, no mínimo: a descrição geral da 
concepção; o memorial descritivo e de cálculo; o 

dimensionamento das unidades de cabeamento com suas 
respectivas memórias de cálculo; as peças gráficas de 

detalhamentos, incluindo a planta geral do projeto, 
localização, distribuição e encaminhamento de cabos em 

planta baixa e planta de situação, cortes e detalhes de 
equipamentos como patch-panel, swith, bem como tomadas, 

cabos de rede, conectores, rack, dentre outros. 

12 
Projeto estrutural e de 

fundações 

Deverá abranger, no mínimo: planta baixa e de locação, 
cortes e detalhamentos de formas e armaduras; planta de 
locação e distribuição de cargas; quadro resumo de ferro e 

seus respectivos tipos e posições; cortes e detalhes de 
formas e armaduras, blocos de ancoragem, dentre outros; 

quantitativo de formas, em m², e concreto em m³; resistência 
(fck) do concreto em mpa a 28 dias e resistência (fyk) e 

classe do aço. 

13 
Detalhamentos, 

orçamento e 
cronograma da obra 

Apresentação do orçamento geral da obra e do cronograma 
físico-financeiro, bem como as especificações, desenhos e 

cálculos necessários e suficientes à execução da obra. 

 

Em qualquer época, até a aprovação final de todos os Produtos dos projetos, a Equipe Gestora de 

Contrato poderá solicitar complementações, esclarecimentos e/ou reformulações dos Produtos e 

Volumes entregues, sem que haja ônus adicional.  

O projeto deve vir acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais 

responsáveis, devendo ser emitida uma para cada Produto e ser entregue ao IBIO AGB Doce junto com 

a versão final. 
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8.1.  Produto 1 - Plano de Trabalho  

A primeira etapa do trabalho consiste no Produto 1, Plano de Trabalho, que deve estabelecer as 

diretrizes a serem seguidas para implementação dos trabalhos nas diversas áreas de atuação. 

Deverá ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, contextualização dos estudos e projetos, 

indicação das equipes, seu perfil, a descrição das atividades com sua organização, o organograma para 

os trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie o desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e 

projetos. 

Nessa etapa deve ser realizada reunião com o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa 

para conhecimento das expectativas dos atores sociais quanto ao projeto, bem como receber sugestões 

de instituições que atuam na área. A convocação, divulgação e mobilização da reunião é de 

responsabilidade do Município, devendo a Contratada apoiar nesse processo e realizar as palestras 

necessárias. 

Cabe ressaltar que essa reunião não é apenas com a Equipe Gestora de Contrato, mas também com 

outros interessados presentes no Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. As reuniões 

com a Equipe Gestora de Contrato ocorrerão conforme a necessidade. 

8.1.1. Volume 1 – Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho deverá contemplar a descrição de como ocorrerá cada etapa do trabalho, incluindo 

a equipe envolvida, serviços de campo, reuniões com a Equipe Gestora de Contrato e cronograma de 

entrega dos produtos. 

Devem conter ainda análises iniciais sobre o abastecimento de água no município, coletadas em visita 

de campo e reunião de início dos trabalhos com a Equipe Gestora de Contrato. 

A Contratada poderá subdividir os trabalhos em diversos grupos de atividades que sejam harmonizados 

num planejamento integrado. Toda a sua experiência deverá ser empenhada nesse planejamento. 

O Plano de Trabalho, os cronogramas e fluxogramas deverão ser atualizados sempre que se fizer 

necessário, durante a execução dos trabalhos, sendo recomendável a utilização de algum "software" que 

permita uma fácil atualização do planejamento. 

O Plano de Trabalho deve apresentar qualidade e ser específico para os serviços, descrevendo as 

diretrizes que serão seguidas para a execução das atividades. 

8.2. Produto 2 - Estudo de Concepção 

A segunda etapa do trabalho, que consiste no Estudo de Concepção, compreende a formulação de 

alternativas de soluções envolvendo a concepção das diferentes partes dos sistemas sob os aspectos 

técnico, econômico, financeiro, social e ambiental, de modo a permitir a escolha, com segurança, da 

melhor alternativa.  

Os estudos técnicos deverão considerar a Norma Brasileira - NBR n°12.211, de 1992, para estudos de 

concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, e demais normas correlacionadas da ABNT.  
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O Estudo de Concepção deverá abranger, no mínimo, o conteúdo básico apresentado na nos tópicos 

seguintes, de forma que possibilite a perfeita compreensão da alternativa selecionada. 

Com vistas ao desenvolvimento das alternativas, o estudo de concepção deverá considerar os seguintes 

aspectos gerais: 

 a configuração topográfica e características hidrogeológicas da região onde estão localizados os 

elementos constituintes do sistema; 

 os consumidores a serem atendidos até o alcance do plano e sua distribuição demográfica na 

área a ser abastecida pelo sistema; 

 o consumo per capita e as vazões de dimensionamento; 

 a integração do sistema de distribuição com as partes deste novo sistema e ampliação; 

 caracterização dos mananciais abastecedores; 

 compatibilidade entre as partes do sistema proposto; 

 custo de operação e manutenção do sistema; 

 a definição das etapas de implantação do sistema; 

 a comparação técnico-econômica das concepções; 

 o estudo de viabilidade econômica-financeira da concepção básica. 

Nessa etapa deve ser realizada reunião com o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa 

para discussão das alternativas estudadas e daquela que será detalhada nos projetos básicos e 

executivos. A convocação, divulgação e mobilização da reunião é de responsabilidade do Município, 

devendo a Contratada apoiar nesse processo e realizar as palestras necessárias. 

Cabe ressaltar que essa reunião não é apenas com a Equipe Gestora de Contrato, mas também com 

outros interessados presentes no Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. As reuniões 

com a Equipe Gestora de Contrato ocorrerão conforme a necessidade. 

8.2.1. Volume 2 - Diagnóstico da situação atual e critérios para concepção 

Esse Volume deverá contemplar, no mínimo, os itens a seguir, visando a perfeita compreensão da 

situação atual do sistema existente no município, bem como os critérios utilizados para a concepção do 

projeto. 

a) Diagnóstico da situação atual  

Para o Diagnóstico da situação atual ressalta-se que há diferenças no conteúdo mínimo para o 

Lote 01 e Lote 02, conforme apresentado a seguir.  

Lote 01 

O Diagnóstico do Lote 01 deverá ter um enfoque no sistema de abastecimento de água existente, 

contemplando a descrição dos dados gerais do município, incluindo localização, clima, acessos, 

população, topografia, hidrologia, hidrogeologia, características urbanas, condições sanitárias, perfil 
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socioeconômico, perfil industrial, infraestrutura de saneamento existente (água, esgoto, drenagem e 

resíduos sólidos). 

Além disso, deverá ser realizada a descrição geral das unidades do sistema existente, incluindo os 

mananciais, captação, adução, estação elevatória (casa de bombas, instalações e equipamentos), 

reservatório, estações de tratamento (características gerais, casa de química, unidades de tratamento e 

equipamentos), rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, 

sistemas de automação, vias de acesso, despesas com operação de cada parte do sistema e ligações 

prediais. 

Lote 02 

O Diagnóstico do Lote 02 deverá ter um enfoque no novo sistema de abastecimento de água a ser 

implantado, logo contemplará os estudos preliminares para reconhecimento do Município, abrangendo 

os aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos (legal e institucional), a caracterização física, 

operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos identificados no diagnóstico. 

A Contratada deverá realizar os levantamentos, o processamento e a análise dos elementos disponíveis. 

Os dados poderão ser coletados em órgãos correlacionados ao tema saneamento, tais como: empresa 

estadual de saneamento básico, prefeitura municipal, órgãos ambientais, federal e estadual, companhia 

de energia elétrica do Estado, Fundação Nacional da Saúde, Fundação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Agência 

Nacional de Água (ANA), dentre outros. Além de dados obtidos em campo, quando necessário. 

Ressalta-se a importância das análises serem compatibilizadas com o Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município. 

Deverão ser levantados e apresentados os seguintes dados gerais: 

 localização no Estado: distâncias em relação aos centros urbanos mais importantes através das 

vias de comunicação e coordenadas geográficas; 

 acessos: estradas de rodagem, navegação aérea, fluvial ou marítima; acesso a partir dos 

possíveis centros fornecedores de materiais e equipamentos necessários à execução das obras; 

 topografia: plantas topográficas confiáveis em escalas compatíveis com a precisão requerida 

para o estudo e visualização das diferentes concepções. Os elementos cartográficos utilizados 

para a elaboração dos estudos de concepção podem ser constituídos de mapas, fotografias 

aéreas, levantamentos aerofotogramétricos ou planialtimétricos. Devem cobrir a área urbana de 

abastecimento (incluindo as áreas de expansão previstas), as regiões dos mananciais e as 

faixas de terreno nas quais possam se localizar os condutos de interligação dos mananciais e 

unidades do sistema. 

 hidrologia e hidrogeologia: dados sobre os recursos hídricos da região que podem influir no 

sistema ou por este ser influenciados; mananciais superficiais e subterrâneos existentes, uso da 

água a jusante e a montante dos mananciais que poderão servir de fonte de água bruta; 
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 caracterização do meio biótico, físico e antrópico; a identificação dos impactos ambientais 

significativos e os planos e programas de controle ambiental. 

 características gerais da região em estudo:  

 fauna e flora: informações sobre espécies existentes na região e suas situações atuais 

quanto à preservação. 

 relevo: identificação dos acidentes principais e das alterações previstas; 

 clima: séries históricas de temperatura, ventos, insolações, evaporação e chuvas. 

Nestas últimas estudar, ainda, precipitações intensas e estiagens prolongadas; 

 informações geológicas: natureza e camadas constituintes do subsolo, níveis de lençol 

freático, mapas geológicos, relatórios de sondagens e de ensaio do solo; 

 informações fluviométricas: séries históricas dos cursos d´água da região, suas vazões 

de estiagem e informações locais sobre os níveis de enchentes. 

 dados demográficos: serão utilizados dados censitários do IBGE (2010) para constituição de séria 

histórica, os quais deverão contemplar 100% da população residente, bem como as parcelas das 

populações flutuantes e temporárias.  Quando inexistirem dados característicos suficientes poderá 

ser adotada tendência verificada em comunidades análogas ou se utilizar de dados da prefeitura 

local.  

 características da área do projeto: delimitação da área de projeto com as características atuais e 

tendências; definição das zonas residenciais, comerciais e industriais; definição do padrão de 

ocupação atual e futuro de cada uma dessas zonas; densidades demográficas em cada época 

notável de projeto; previsão para expansão da cidade, estudo de zona de pressão. O 

abastecimento das áreas de expansão não definidas urbanisticamente será previsto em termos de 

tubulações principais, reservatórios e elevatórias, cuja implantação deverá está programada 

somente quando a ocupação for efetivada.  

b) Critérios e parâmetros  

A definição dos parâmetros para o pré-dimensionamento na fase do Estudo de Concepção, e 

posteriormente no dimensionamento na fase do Projeto Básico, é de suma importância, especialmente 

no que se refere ao consumo per capita de água. 

Deverão ser feitas a avaliação e a justificativa dos parâmetros e dos elementos das alternativas técnicas 

para o pré-dimensionamento das unidades: características da água bruta e da água tratada, coeficientes 

de variação de demanda, taxas, materiais e equipamentos. 

O projeto dos sistemas de bombeamento, mesmo que em partes, deverá contemplar todos os controles 

necessários à boa prática da operação e manutenção do sistema, tais como macromedição, dispositivos 

de medição e controle de pressão, micromedição dentre outros e, quando couber a automação.  

A Contratada, ao considerar os parâmetros para o pré-dimensionamento das unidades, como consumo 

per capita, população abastecida, coeficiente do dia de maior consumo, coeficiente na hora de maior 
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consumo, dentre outros, deve ter como referência os valores constantes na NBR 12211 e/ou aqueles 

indicados pelos programas PNCDA (Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água) e PMSS 

(Programa de Modernização do Setor de Saneamento), do Ministério das Cidades. 

c) Estudo populacional 

As projeções populacionais, que visam comprovar e justificar a necessidade do projeto, deverão ser 

feitas considerando um horizonte de 20 anos e com base nos censos demográficos oficiais do IBGE, 

cujos valores deverão ser aferidos ou corrigidos utilizando-se avaliações de projetos e outros estudos 

demográficos existentes, evolução do número de habitações cadastradas na Prefeitura, evolução do 

número de consumidores de energia elétrica, contagem direta de casas (em campo), contagem direta de 

edificações em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos. Considerar, ainda, a 

influência da população flutuante ou temporária, que no município de Viçosa é significativa.  

O critério utilizado para a projeção da população deverá ser justificado e apresentado para a Equipe 

Gestora de Contrato, que irá avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento, detalhamento e 

conclusão do Estudo de Concepção. Ressalta-se a importância de ser observada a NBR 12211/1992 

para a definição dos critérios a serem utilizados. 

d) Estudos de demanda 

Os estudos de demanda deverão ser feitos com base em cuidadosa estimativa do consumo per capita e 

considerando a demanda efetiva (vazão de tratamento + perdas + reservação), devendo ser justificados 

os índices necessários a reservação total e de atendimento utilizados. 

As perdas consideradas nos estudos deverão refletir as metas previstas de desenvolvimento 

operacional, com índices decrescentes ao longo do período do projeto. Sendo que o nível de perdas de 

água desejável é da ordem de 20%.  

Os valores das demandas de água, adotados para dimensionamento do sistema de abastecimento, 

devem ser baseados em condições locais. No caso de sistemas já existentes, as demandas devem ser 

determinadas por meio de levantamento de dados de operação do próprio sistema, com investigação do 

volume da produção de água por meio de medição direta na entrada da ETA, que poderá ser checada 

se, porventura, houver macro e micromedição instalados no sistema.  

Os estabelecimentos residenciais, comerciais e públicos devem ter seus consumos avaliados com base 

no histórico das economias medidas e por meio de estimativa de consumo para as economias não 

medidas. 

e) Redução e controle de perda de água 

Deverá ser dada atenção especial às ações de redução e controle de perdas nos sistemas de 

abastecimento de água. 

Os estudos e projetos deverão apoiar na identificação de ações que busquem o combate às perdas de 

água nos sistemas referidos, englobando tanto as medidas de cunho técnico-operacional, quanto as 

providências de caráter interno aos serviços da prestadora.  
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Medidas de controle de perdas devem ser previstas quando do aproveitamento de sistemas, bem como 

para as expansões com indicação de equipamentos para macromedição, pitometria e pesquisas de 

vazamentos, possibilidade de automação das unidades operacionais, além de implantação de 

setorização no sistema de distribuição e de micromedição nos domicílios de cada setor considerado e 

até substituição de micromedidores quando esgotada sua vida útil ou por defeitos. 

f) Estudos ambientais e sociais  

Os impactos positivos prognosticados com a implantação do projeto e os custos decorrentes das 

medidas mitigadoras dos impactos negativos e de monitoramento deverão ser quantificados e valorados 

a fim de serem agregados como benefícios e custos, respectivamente, na análise do Estudo de 

Concepção.  

As análises dos aspectos ambientais deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental 

Federal, Estadual e Municipal, verificando a situação referente às exigências de licenciamento (prévio, 

de implantação e de operação).  

Os impactos mais comuns gerados em decorrência da implantação ou ampliação dos sistemas de 

abastecimento de água são:  

 Alteração do regime hídrico do manancial resultante da vazão captada remanescente, 

particularmente nos períodos sazonais de estiagem;  

 Interferência com outros usos do mesmo manancial ou de outros corpos hídricos na mesma 

bacia hidrográfica;  

 Problemas pontuais localizados, decorrentes das obras civis e de descarga em local inadequado 

das águas de lavagem do sistema de tratamento;  

 Melhoria das condições de vida da população a ser abastecida (conforto e bem estar);  

 Redução na incidência de moléstias de veiculação hídrica, acarretando diminuição nas 

ocorrências de internações para tratamento médico e consequentemente redução de casos de 

faltas ao trabalho;  

 Impactos decorrentes da localização das obras, com interferências em áreas protegidas por lei 

como: áreas de preservação permanente, parques, reservas, áreas indígenas, áreas de 

relevante interesse ecológico ou cultural, áreas de uso público intenso, etc.  

Sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, deverão ser 

indicadas as medidas a serem adotadas para sua atenuação.  

Ressalta-se que o conteúdo dos estudos ambientais e sociais é para subsidiar a alternativa a ser 

escolhida no Estudo de Concepção, que deve considerar os aspectos técnicos, econômicos, ambientais, 

sociais e institucionais. Logo, os estudos necessários para o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos, não são objeto de contratação deste Termo de Referência. 

 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

55 

 

8.2.2. Volume 3 - Alternativas e comparações 

Esse Volume deve conter as diferentes alternativas do estudo de concepção e demais informações que 

identifiquem perfeitamente o estudo desenvolvido, além de comparar tais alternativas para a escolha da 

que apresenta a melhor opção ambiental, econômica e social. 

a) Alternativas técnicas de concepção  

Deverão ser formuladas alternativas técnicas considerando o sistema existente e sua integração com as 

soluções a serem propostas. O estudo das alternativas deverá levar em conta as condicionantes locais e 

globais, de forma a ser adotada aquela que represente a concepção ótima do projeto.  

As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema de maneira completa e integrada, 

baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica ou, caso sejam inovadores, que possam ter 

sua eficiência demonstrada. Nesta fase, as alternativas deverão ser tratadas em termos de sua 

composição, suas características principais, suas eficiências, suas restrições e aspectos condicionantes.  

Deverão ser sempre realizadas análises comparativas das alternativas tecnológicas disponíveis para os 

diversos componentes dos sistemas que serão ampliados, melhorados e ou implantados.  

b) Alternativas de solução  

O dimensionamento das unidades de cada alternativa deverá considerar algumas hipóteses de etapas 

de implantação das mesmas, a fim de determinar o período ótimo de cada unidade, do ponto de vista 

econômico.  

Os estudos elaborados por programas informatizados somente serão aceitos com a apresentação de 

memoriais descritivos, critérios, parâmetros e custos utilizados ou assumidos na programação 

(devidamente justificados); manual contendo orientações de interpretação dos resultados, e de como 

localizar detalhes ou itens desejados para análise.  

As alternativas de solução deverão ser ilustradas através de desenhos técnicos de engenharia, mas que 

permitam a perfeita compreensão e avaliação das mesmas.  

É importante considerar que os estudos deverão efetuar o aproveitamento dos sistemas públicos 

existentes, quando houver, prevendo as melhorias necessárias, buscando propiciar a garantia da oferta 

de água potável, com quantidade e qualidade, ao longo de todo o horizonte do projeto. O nível de 

aproveitamento e das melhorias das unidades operacionais já existentes deverá ser discutido com a 

Equipe Gestora de Contrato. 

Para cada uma das alternativas deverão ser pré-dimensionadas as unidades dos sistemas, abordando 

no mínimo:  

 Manancial: Situação e descrição das condições do manancial quanto a: regularidade (vazões 

mínima, média e máxima), vazão ecológica, condições de enchente; necessidade de obras para 

regularização de vazões; qualidade da água (análise bacteriológica, de contaminação tóxica, 

cromatográfica e sedimentométrica). As informações mínimas a serem informadas são: nome da 

fonte de captação e da bacia hidrográfica, planta com indicação do ponto de captação, 
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estimativa da área da bacia, uso da água a montante e jusante da captação (a montante, indicar 

captações para fins de abastecimento público e industrial, informando a respectiva distância). 

 Captação: Verificação de volume a ser bombeado, métodos construtivos, materiais, local a ser 

instalado crivo de captação, proteção e métodos de limpeza. A Contratada deverá descrever as 

obras civis necessárias, o tipo de material, extensão, traçado justificado em função das 

características topográficas e do tipo de solo, profundidade média, tipo e número de dispositivos 

de proteção e acessórios. 

 Estações Elevatórias de Água Bruta e Tratada – EEAB e EEAT: Pré-dimensionamento completo 

das estações elevatórias (em conjunto com a adução); provável localização, altura manométrica, 

diâmetro das tubulações, dispositivos de proteção e operação; definição do número e da 

potência dos conjuntos moto-bombas, com memorial de pré-dimensionamento e curvas 

características. A Contratada deverá descrever as obras civis e as instalações elétricas 

necessárias: o tipo de material, diâmetro, extensão, traçado justificado em função das 

características topográficas e do tipo de solo, profundidade média, tipo e número de dispositivos 

de proteção e acessórios; localização e pré-dimensionamento das travessias e obras especiais. 

 Unidade de Tratamento de Resíduos: Definição preliminar da provável localização e descrição 

do tipo de tratamento e suas características gerais; pré-dimensionamento com demonstração de 

adequabilidade sanitária, hidráulica e mecânica; orçamento; volume médio a ser tratado; 

estimativa com gasto de produtos químicos e energia elétrica. Métodos de tratamento e 

disposição final dos lodos produzidos. 

 Interligação da ETA II a ETA I: Vazões de dimensionamento e determinações das zonas de 

pressão; localização das tubulações principais, pré-dimensionamento com diâmetros, extensões, 

materiais, características geológicas e de pavimentação das vias públicas; definição dos 

diâmetros mínimos; relacionamento das zonas de pressão com os respectivos reservatórios.  

 Estação de Tratamento de Água – ETA: Definição preliminar da provável localização e descrição 

do tipo de tratamento e suas características gerais; pré-dimensionamento com demonstração de 

adequabilidade sanitária, hidráulica e mecânica; elementos para definição de orçamento; vazões 

médias a serem tratadas; estimativa com gasto de produtos químicos e energia elétrica; 

definição preliminar sobre a disposição das águas de esgotamento de lavagem dos filtros. 

Método de tratamento e disposição dos lodos produzidos. 

 Reservatórios: Pré-dimensionamento dos reservatórios, de acordo com suas funções 

(manutenção de pressão e/ou equalizações); localização, tipo, capacidade, materiais e 

acessórios; cotas e alturas; características geológicas do subsolo. 

c) Etapas de construção  

Definir a implantação das etapas das obras, estabelecendo os períodos ótimos com base em avaliação 

técnica e socioeconômica. Definição das etapas da obra de ampliação sistemática para todo o período 

do projeto. Além dos aspectos econômico-financeiros, deverão ser considerados outros aspectos como: 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

57 

 

crescimento da demanda na área de projeto, fatores físicos, obras complementares de elevatórias, 

adutoras e fatores operacionais, e atendimento a condicionantes ambientais. 

d) Orçamento preliminar das alternativas  

Os orçamentos preliminares deverão ser elaborados de acordo com o pré-dimensionamento das 

unidades do sistema, tendo como base os preços do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisas de 

Custos e Índices da Construção Civil, nos termos da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Os 

itens não constantes nas referências mencionadas ou específicos deverão ser objeto de composição de 

custo, com apresentação de orçamento de pelo menos 3 fornecedores. Devem ser avaliados inclusive os 

custos de instalações elétricas (obras elétricas, quadros, transformadores, extensão da linha, etc.). 

Admite-se a utilização de funções de custos para unidades de sistemas análogos, com comprovada 

eficiência, com citação de fonte e forma de obtenção. Somente serão aceitas se determinadas para as 

condições brasileiras, considerando os efeitos regionais e locais.  

Os custos das desapropriações deverão ser levantados criteriosamente com consulta ao SAAE de 

Viçosa, órgãos locais e imobiliárias. 

O orçamento das alternativas deverá levar em conta tanto o custo de implantação, quanto o custo de 

operação à curto, médio e longo prazo (horizonte de 20 anos). 

e) Comparação e seleção de alternativas 

Os custos de cada alternativa serão apresentados em termos técnicos, econômicos, ambientais e 

sociais. Nos custos de operação, os componentes produtos químicos, água utilizada para a lavagem das 

unidades da ETA, pessoal e energia elétrica também deverão ser apresentados em termos econômicos. 

Os custos de investimento deverão ser discriminados em mão de obra, materiais, equipamentos e 

outros. Nos custos de operação, a componente energia elétrica também deverá ser apresentada em 

termos econômicos.  

A comparação das diferentes alternativas deverá ser feita através do cálculo do fluxo de caixa, a valor 

presente, dos custos de investimento, operação e manutenção, não considerando os custos de 

depreciação e inflação, à taxa de desconto a ser definida ao longo do período de projeto.  

Para efeito de comparação de alternativas e análise custo-benefício, deverão ser incluídos os custos dos 

terrenos necessários (valor de mercado, mesmo que estas áreas tenham sido doadas, desapropriadas 

ou que já sejam de propriedade da empresa, do Município, do Estado ou do Governo Federal). 

A alternativa de solução mais adequada deverá corresponder àquela cujo conjunto dos aspectos sociais, 

técnicos, ambientais, econômicos e financeiros indica ser o mais apropriado a todas as partes 

beneficiadas pelo projeto.  

f) Serviços complementares  

Deverá ser indicado em planta e justificada a quantificação dos serviços complementares necessários 

para a elaboração dos projetos básicos e de engenharia, tais como serviços topográficos, geológicos e 

outros.  
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g) Memorial de Cálculo  

Os cálculos e estudos gráficos que tenham sido elaborados para a obtenção das definições do projeto, 

deverão ser entregues em forma de memorial conforme instruções de forma de apresentação 

estabelecida neste Termo de Referência. 

8.2.3. Volume 4 - Desenhos do Estudo de Concepção 

Esse Volume deve conter todos os desenhos do estudo, com detalhamento suficiente para a perfeita 

compreensão das obras a executar. 

8.3. Produto 3 - Projeto Básico  

O Projeto Básico compreende o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível adequado 

de precisão, para caracterizar a obra ou serviço da alternativa selecionada no Estudo de Concepção, 

devidamente analisado e aprovado pela Equipe Gestora de Contrato. O nível de detalhamento requerido 

nesta etapa é aquele que possibilite a avaliação do custo do empreendimento e permita elaborar a 

documentação para a sua licitação, contemplando memorial descritivo das unidades do sistema, 

memória de cálculo, peças gráficas de detalhamentos, orçamento com planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro, memória de cálculo dos quantitativos, relação de materiais e de 

equipamentos, composição analítica de custos, especificação de obras, serviços e equipamentos de 

instrumentação. Nessa etapa os levantamentos topográficos, estudos geotécnicos e análise de 

qualidade da água deverão estar concluídos. 

Vale ressaltar que os levantamentos topográficos deverão ser realizados em sistema compatível ao 

utilizado pelo SAAE de Viçosa. 

Nesta etapa deverão ser considerados:  

 Os levantamentos topográficos, estudos hidrológicos e geológicos deverão ser concluídos. As 

soluções técnicas globais deverão ser suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de alterações durante as fases de elaboração do projeto 

executivo e de implantação das estruturas; 

 Os cálculos hidráulicos e o dimensionamento das partes do sistema deverão ser concluídos, 

abrangendo o tipo de material, diâmetros e extensão das tubulações, com a identificação dos 

tipos de serviços a serem executados e materiais e equipamentos necessários, com as 

respectivas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;  

 As informações deverão ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;  

 Elaboração da planilha de orçamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e custos unitários da Tabela de Preços SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisas de 

Custos e Índices da Construção Civil, ou conforme orientação da Equipe Gestora de Contrato, 

de acordo com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.  
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 Os projetos básicos deverão conter os projetos hidráulico, elétrico, arquitetônico, urbanístico e 

de fundação, especificações técnicas, detalhes e informações necessárias ao entendimento da 

unidade. 

Deve ser realizada reunião com o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa para apreciação 

do projeto básico elaborado, bem como receber contribuições. A convocação, divulgação e mobilização 

da reunião é de responsabilidade do Município, devendo a Contratada apoiar nesse processo e realizar 

as palestras necessárias. 

Cabe ressaltar que essa reunião não é apenas com a Equipe Gestora de Contrato, mas também com 

outros interessados presentes no Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. As reuniões 

com a Equipe Gestora de Contrato ocorrerão conforme a necessidade. 

8.3.1. Volume 5 - Memorial descritivo e de cálculo e especificações 

Esse Volume deverá contemplar, no mínimo, os itens a seguir, abrangendo a descrição geral, as 

melhorias propostas do sistema existente (se houver) e o dimensionamento das unidades do sistema 

com suas respectivas memórias de cálculo.  

O memorial descritivo deverá conter informações referentes à sua defesa, devendo ser apresentado uma 

descrição geral da concepção básica e de cada unidade do sistema projetado e/ou melhorias do sistema 

existente; métodos executivos; memorial de cálculo hidráulico e caracterização dos componentes 

estruturais, de fundação, elétricos e de automação; especificações, descrição do material e 

equipamentos a ser utilizado e forma de implantação de cada etapa. 

a)  Planta geral do sistema  

Deverá conter a área de abrangência do projeto, traçado e diâmetro de adutoras, sub-adutoras, linhas 

tronco, anéis distribuidores, localização de estações elevatórias (nº de bombas e respectivas potências), 

estação de tratamento (tipo, capacidade), reservatórios (tipo, capacidade), identificando as etapas de 

implantação das obras quando houver, além das áreas de influência dos reservatórios e zonas de 

abastecimento.  

Deverão ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento de 20 em 20 metros; cotas do 

terreno-em relação a Marco geodésico; diâmetro e tipo de material das tubulações e conexões 

projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentação, quando em área 

urbanizada; travessias especiais (vias e outros).  

Com base no diagnóstico e nas propostas do estudo de concepção, deverão ser detalhadas as 

melhorias a serem realizadas no sistema de adução existente, ou projetada nova adução, de forma a 

prover a área a ser beneficiada, com água em quantidade e qualidade, ao longo do período de projeto. 

Se houver necessidade de realizar travessias em rodovias e/ou ferrovias deverá ser apresentado o 

detalhamento da solução proposta, segundo as normas e recomendações do órgão ou concessionário 

da via, em desenhos (contendo plantas, seções, cortes e detalhes), em escala adequada e com 

indicação do método construtivo proposto. 
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O nível de detalhamento das travessias deverá ser tal que permita a elaboração do respectivo orçamento 

e a perfeita execução das obras.  

Para cada projeto de travessia deverá ser efetuada a avaliação de soluções alternativas, contemplando 

métodos destrutivos e não destrutivos, com comparativo técnico econômico das mesmas e a escolha da 

solução mais favorável.  

Para travessias com utilização de método não destrutivo, deverão ser avaliados seus elementos 

principais (diâmetro, classe e norma dos materiais, profundidades, declividades, etc), além das 

interferências locais, e ainda realizadas sondagens de reconhecimento para comprovação da viabilidade 

técnica de execução do método proposto.  

O serviço compreende ainda a elaboração das especificações técnicas dos materiais e processos 

específicos propostos, inclusive indicação do método construtivo e de suas fases de execução, e com 

respectivas cotações de fornecedores/executores.  

Caso houver necessidade de realização de travessias especiais a Contratada deverá apresentar solução 

com o devido detalhamento, em desenhos (contendo plantas, seções, cortes e detalhes), em escala 

adequada e com indicação do método construtivo proposto. 

b) Captação 

Planta de localização, locação e todas as demais plantas, cortes e detalhes e cálculos necessários à sua 

perfeita compreensão. 

c) Adução  

Plantas de caminhamento com respectivos perfis, com indicação de dispositivos especiais como 

ventosas, registros, medidores de vazão, dispositivos de proteção contragolpe de aríete, entre outros. 

Plantas indicativas de obras de arte entre outros. 

d) Elevatórias 

Se houver necessidade de implantação de elevatórias deverão ser apresentadas as plantas de situação, 

locação e de interligação dos barriletes e canalizações, planta de urbanização da área, plantas, cortes e 

detalhes necessários ao entendimento da unidade, bem como a listagem dos materiais e equipamentos 

necessários. 

e) Linhas de recalque  

Plantas de caminhamento com respectivos perfis contendo indicação de mudanças de direção e 

dispositivos especiais como registros, etc. Plantas indicativas de obras de arte entre outros.  

Os perfis deverão conter os seguintes elementos: estaqueamento; cotas do terreno e da geratriz inferior 

da tubulação; diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas; declividade; profundidade; tipos de 

terreno; tipos de pavimentação; travessias especiais (vias e outros).  

Da mesma forma, com base no diagnóstico e nas propostas do Estudo de Concepção, deverão ser 

detalhadas as melhorias a serem realizadas e ou projetadas novas unidades de recalque.  
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f) Estação de Tratamento, se aplica somente ao Lote 02 

Plantas de situação, locação e de interligação das canalizações, planta de urbanização da área, plantas, 

cortes e detalhes necessários ao entendimento da unidade.  
 

Lista dos principais materiais e equipamentos necessários para subsidiar a relação de materiais e 

orçamento.  
 

Nessa fase deverá ser detalhada a solução escolhida no estudo de concepção e as tecnologias a serem 

utilizadas. Nesse sentido, deverão ser avaliadas as exigências do Órgão Ambiental em consonância com 

as Resoluções do CONAMA e demais exigências ambientais.  
 

g) Rede de interligação da ETA II a ETA, se aplica somente ao Lote 01 

Para a interligação da ETA II a ETA I deverá ser apresentada ainda as plantas da rede com os detalhes 

necessários para entendimento desse componente do projeto, auxiliando na relação de materiais e 

orçamento, incluindo os perfis hidráulicos e o traçado da rede. 

b) Unidade de tratamento de lodos  

Para a unidade de tratamento de lodos deverá ser apresentado ainda as plantas de situação, locação e 

de interligação das canalizações, planta de urbanização da área, cortes e detalhes necessários ao 

entendimento da unidade. Além disso, a lista dos principais materiais e equipamentos necessários para 

subsidiar a relação de materiais e orçamento.  

Nessa fase deverá ser detalhada a tecnologia a ser utilizada para o tratamento do lodo, bem como das 

águas de lavagem dos filtros produzidos no processo de tratamento. 

Por fim, deverão ser avaliadas as exigências do órgão de Controle Ambiental em consonância com a 

Resolução 357/2005 do CONAMA. 

c) Reservatórios, se aplica somente ao Lote 02 

Plantas de situação, locação e de interligação dos barriletes e canalizações, planta de urbanização da 

área, plantas, cortes e detalhes necessários ao entendimento da unidade. 

Lista dos principais materiais e equipamentos necessários para subsidiar a relação de materiais e 

orçamento. 

Deverão ser avaliadas soluções quanto às perdas na unidade e a segurança estrutural. 

d) Projeto hidráulico  

O projeto hidráulico será constituído de memorial descritivo e de cálculo, das plantas e desenhos 

necessários ao seu entendimento.  

Os memoriais descritivos e de cálculo deverão abranger as hipóteses de cálculo e o dimensionamento 

hidráulico de todas as partes constituintes do sistema, obedecendo às especificações da ABNT. 

e) Projeto arquitetônico e urbanístico  

Deverão ser apresentadas as plantas baixas, cortes, fachadas e demais detalhes necessários ao perfeito 

entendimento dos elementos das unidades (Captação; Estações Elevatórias, UTR e Interligação da ETA 
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II a ETA I). Todas as plantas e fachadas apresentadas deverão conter indicações de acabamento de 

paredes e pisos, coberturas, entre outros. 

 O projeto urbanístico deverá proporcionar uma perfeita integração das áreas adjacentes e constará as 

indicações necessárias para seu entendimento, de forma ainda a subsidiar a elaboração do orçamento.  

f) Dispositivos de segurança 

Para todas as estruturas dimensionadas deverão ser adotadas as normas técnicas, de saúde e de 

segurança do trabalho adequadas. Além disso, devem ser estabelecidos dispositivos de segurança em 

todo o sistema e todo o dimensionamento deve garantir a segurança estrutural de cada componente. 

Os projetos devem abranger toda a área do município, adotando-se a bacia hidrográfica como unidade 

de referência, sendo que a intervenção em uma determinada área não deve prejudicar as condições de 

escoamento das áreas a jusante ou a montante, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e 

ambiental. 

8.3.2. Volume 6 – Desenhos do Projeto Básico 

Esse Volume deverá conter os desenhos do projeto hidráulico e as caracterizações necessárias dos 

componentes estruturais, de fundação, elétricos e de automação que possibilitem a perfeita 

compreensão do projeto. 

8.3.3. Volume 7 - Orçamento, cronograma e desapropriações 

Esse Volume deverá conter, no mínimo, os itens a seguir, abrangendo as especificações de todos os 

materiais, equipamentos elétricos e eletromecânicos, bem como dos serviços necessários à execução 

das obras, o cronograma físico-financeiro e o levantamento das áreas as serem desapropriadas (se for o 

caso). 

a)  Relação de serviços e orçamento  

Deverão ser relacionados todos os serviços, materiais e equipamentos com respectivos quantitativos, 

necessários à licitação das obras. Além disso, deverá ser apresentado um orçamento detalhado em 

moeda nacional de todas as obras, serviços, materiais e equipamentos constantes do projeto 

apresentado.  

Tal conteúdo deve contemplar, no mínimo: planilha orçamentária, memória de cálculo, relação de 

materiais e equipamentos, composição analítica de custos, especificações de materiais, obras e 

serviços. 

Os quantitativos de materiais e serviços serão codificados de acordo com a tabela de preços SINAPI – 

Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, ou outra que venha ser 

indicada pela Equipe Gestora de Contrato, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente, 

e deverão ter um grau de exatidão e confiabilidade tal que permita utilização nas licitações de execução 

das obras.  
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b) Especificações dos serviços, materiais e equipamentos  

Deverão ser incluídas neste item as indicações básicas dos materiais e equipamentos a serem 

adquiridos, tais como tubulações, dispositivos de proteção e controle, equipamentos de instrumentação, 

equipamentos elétricos, hidráulicos, bombas, etc., identificando a quantidade prevista. Deverão ser 

apresentadas também, as especificações dos serviços a serem contratados, indicando o material a usar, 

a sua quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam à instalação dos equipamentos, inclusive a 

forma de remuneração de cada serviço a ser executado nas obras. 

c) Cronograma físico-financeiro 

Deverá ser elaborado um cronograma físico-financeiro para a implantação das obras, levando em 

consideração as peculiaridades locais e do projeto, de acordo com as etapas de execução. 

d) Desapropriações  

Deverá ser apresentada a relação das desapropriações necessárias à implantação do projeto, incluindo 

nesta relação o nome da propriedade com a respectiva área, croquis da área, localização, nome do 

proprietário, endereço, valor estimado do imóvel e das benfeitorias, acompanhado de laudo de avaliação.  

8.3.4. Volume 8 - Levantamentos de campo 

Esse Volume deverá conter, no mínimo, os itens a seguir, contemplado os serviços topográficos e 

geotécnicos, bem como as análises físico-químicas e biológicas da água bruta da nova captação (Lote 2) 

e lodo da ETA (Lote 1) do lodo. 

Vale ressaltar que tais serviços devem ser realizados de forma compatível ao que é adotado pelo SAAE 

de Viçosa. 

a) Levantamentos de campo 

Na medida em que sejam disponibilizadas, a Contratada utilizará as bases cartográficas informadas pela 

Equipe Gestora de Contrato. 

Considerando a possível ausência de informações topográficas (planimétricas e altimétricas) e 

geotécnicas que apoiem o desenvolvimento do Projeto Básico, a Contratada deverá prever e apresentar 

os custos unitários para a execução de levantamentos que forneçam a localização georreferenciada de 

todos os pontos, caminhamentos e áreas relativas às unidades operacionais – captação, adutoras, linhas 

de recalque, elevatórias, reservatórios, ETA, rede de distribuição, entre outros, observando a 

necessidade de expansão prevista no projeto. 

Na ausência, no todo ou em parte, das informações topográficas, a Contratada realizará os 

levantamentos topográficos da seguinte forma: 

 Para o desenvolvimento dos projetos da rede de interligação de ETA II a ETA I e linhas de 

recalque, serão realizados levantamentos complementares, compreendendo: locação, 

nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado a cada 20 m e levantamento de seções 

transversais. 
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 Para o desenvolvimento dos projetos das estações elevatórias serão realizados levantamentos 

plani-altimétricos e cadastrais de cada área, com curvas de nível a cada metro, incluindo 

transporte de RN (Referencial de Nível) e de coordenadas. A cada 5 km a Contratada deverá 

realizar a implantação de um Marco Geodésico com projeção UTM em SIRGAS 2000 e altitude 

com referência ao DATUM de Imbituba – SC (compatível ao sistema adotado pelo SAAE de 

Viçosa). 

 Para o desenvolvimento das demais unidades dos projetos – ETA, captação, unidade de 

tratamento de lodo, reservatórios - a Contratada deverá executar os levantamentos plani-altimétricos e 

cadastrais de cada área, com curvas de nível a cada metro, incluindo transporte de RN (Referencial de 

Nível) e de coordenadas. A cada 5 km a Contratada deverá realizar a implantação de um Marco 

Geodésico com projeção UTM em SIRGAS 2000 e altitude com referência ao DATUM de Imbituba – SC 

(compatível ao sistema adotado pelo SAAE de Viçosa). 

Os serviços deverão ser elaborados em obediência a todas as normas pertinentes da ABNT, abrangendo 

as plantas das áreas levantadas com curvas de nível a cada metro e indicação das benfeitorias; as 

plantas e perfis da adutora, linhas de recalque, elevatórias e demais unidades dos projetos – ETA, 

captação, unidade de tratamento de lodo, reservatórios indicando todas as interferências; e os laudos 

dos serviços geotécnicos realizados. 

b) Análises físico-químicas e biológicas da água bruta da nova captação (Lote 2) e lodo da ETA 

(Lote 1) 

Deverão ser realizadas análises físico-químicas e biológicas conforme parâmetros exigidos na 

COPAM/CERH-MG n°1/2008, em triplicata, do lodo a ser tratado pelo projeto da Unidade de Tratamento 

de Resíduo, previsto em ambos os Lotes, mas sendo gerado atualmente apenas no Sistema existente, 

que é contemplado no Lote 1; e da água bruta do novo manancial de captação, que faz parte do escopo 

do Lote 2. Os principais parâmetros a serem analisados são: 

 Análises biológicas: coliformes totais e coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos, 

Salmonella, vírus entéricos, cianobactérias e demais análises no que for pertinente. 

 Análises físico-químicas: temperatura, oxigênio dissolvido, turbidez, pH, óleos e graxas, DBO 5 

dias, DQO, oxigênio dissolvido, sólidos em suspensão totais, sólidos dissolvidos totais, sólidos 

sedimentáveis, óleos minerais, óleos vegetais e gorduras animais; e as análises apresentadas 

na Tabela 3.  

Tabela 3: Análises de orgânicos e inorgânicos 

Inorgânicos Orgânicos 

Alumínio dissolvido Acrilamida Malation 

Antimônio Alacloro Metolacloro 

Arsênio total Aldrin + Dieldrin Metóxicloro 

Bário total Atrazina Paration 

Berílio total Benzeno PCBs - Bifenilas policloradas 

Boro total Benzidina Pentaclorofenol 
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Inorgânicos Orgânicos 

Cádmio total Benzo(a)antraceno Simazina 

Chumbo total Benzo(a)pireno 2,4,5 - T 

Cianeto livre Benzo(b)fluoranteno Tetracloreto de carbono 

Cloreto total Benzo(k)fluoranteno Tetracloroeteno 

Cloro residual total 
(combinado + livre) 

Carbaril Tolueno 

Cobalto total Clordano (cis + trans) Toxafeno 

Cobre dissolvido 2-clorofenol 2,4,5 - TP 

Cromo total Clorofórmio Tributilestanho 

Cromo hexavalente Criseno 
Trclorobenzeno (1,2,3 - TCB + 1,2,4 - 

TCB) 

Cromo trivalente 2,4 - D Tricloroeteno 

Estanho total 
Demeton (Demeton-O + 

Demeton-S) 
2,4,6 - triclorofenol 

Ferro dissolvido Dibenzo (a,h) antraceno Trifluralina 

Fluoreto total 1,2 - dicloroetano Xileno 

Fósforo total 1,1 - dicloroeteno Sustâncias tensoativas que reagem 
com o azul de metileno Lítio total 2,4 - diclorofenol 

Manganês total Diclorometano 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Manganês dissolvido 
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-

DDD) 

Mercúrio total Dodecacloro pentaciclodecano 

Níquel total Endossulfan (α + β + sulfato) 

Nitato Endrin 

Nitrito Estireno 

Nitrogênio amoniacal 
total 

Etilbenzeno 

Prata total Fenóis totais 

Selênio total Glifosato 

Sulfato total Gution 

Sulfeto (H2S não 
disociado) 

Heptacloro epóxido + heptacloro 

Urânio total Hexaclorobenzeno 

Vanádio total Indeno (1,2,3 - cd) pireno 

Zinco total Lindano (γ - HCH) 

 

No caso das análises de água bruta do novo manancial de captação, que faz parte do escopo do Lote 2, 

deverão ser realizadas no mínimo em dois períodos do ano, uma no período de seca e outra no período 

chuvoso. 

Os serviços deverão ser elaborados em obediência a todas as normas pertinentes da ABNT e demais 

metodologias consagradas, devendo ser explicitada no resultado. 

Vale ressaltar que uma das mais importantes etapas de elaboração de um projeto de abastecimento de 

água se refere ao exato conhecimento da qualidade da água bruta a ser captada, pois os valores 

encontrados após a realização dos exames e análises em laboratório definirão a concepção de 

tratamento a ser adotada. Além disso, a análise do lodo da ETA é importante para a definição do seu 

tratamento. 
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Gastos operacionais com produtos químicos podem inviabilizar, no longo prazo, alternativas que em 

princípio possam ser consideradas consolidadas. Assim, esta etapa cumpre papel fundamental na 

escolha da concepção ideal.  

Para a realização de ensaios de análises biológicas e físico-químicas da água bruta e lodo deverá estar 

incluso todos os equipamentos, material, mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, BDI/LDI, 

além dos serviços necessários para a coleta de amostras. As análises deverão ser realizadas em 

laboratórios certificados pela ISO IEC 17025:2005. 

8.3.5. Volume 9 – Resumo Técnico 

O resumo técnico será um relatório específico, apresentando de forma resumida toda a concepção do 

projeto com plantas gerais, principais dados técnicos de cada projeto específico, orçamento global de 

cada unidade e total por etapa de implantação e cronograma geral de execução das obras. 

8.4. Produto 4 - Projeto Executivo 

A elaboração do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementação dos projetos 

básicos, contendo os elementos indispensáveis e corretamente definidos, acompanhados de memória de 

cálculos com descrição detalhada, possibilitando a perfeita execução das obras e o funcionamento do 

sistema.  

Os projetos executivos deverão contemplar todos os elementos dos projetos básicos detalhados e 

complementados, conforme os itens a seguir. 

Nessa etapa deve ser realizada reunião com o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa 

para apreciar o projeto executivo elaborado, bem como receber contribuições. A convocação, divulgação 

e mobilização da reunião é de responsabilidade do Município, devendo a Contratada apoiar nesse 

processo e realizar as palestras necessárias. 

Cabe ressaltar que essa reunião não é apenas com a Equipe Gestora de Contrato, mas também com 

outros interessados presentes no Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. As reuniões 

com a Equipe Gestora de Contrato ocorrerão conforme a necessidade. 

8.4.1. Volume 10 - Projeto Elétrico 

Abrange o projeto das instalações prediais de luz e força, extensões de rede elétrica, transformadores, 

geradores de emergência, quadros de controle, proteção, comando, alimentação dos motores elétricos, 

automação e instrumentação das estações elevatórias de água bruta e tratada, casa de química e onde 

se fizerem necessários, iluminação das áreas internas, externas e urbanizadas, etc., em atenção às 

normas da ABNT, das concessionárias de energia. 

Esse Volume deverá contemplar, no mínimo, o memorial descritivo e de cálculo; a descrição geral da 

concepção do projeto e dimensionamento das unidades elétricas com suas respectivas memórias de 

cálculo; dispositivos de segurança; e as peças gráficas de detalhamentos, incluindo a planta geral do 

projeto, distribuição dos circuitos em planta baixa, diagrama unifilar geral especificando os quadros 
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elétricos e quadro de carga, quadro de carga, cortes e detalhes de quadros, transformadores, 

aterramento, dentre outros.  

Além disso, deverá contemplar o orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, 

relação de materiais e equipamentos, composição analítica de custos e especificações de materiais, 

obras e serviços. Tal orçamento deverá considerar os custos relativos à extensão de rede elétrica e 

transformadores. 

a) Subestação 

Apresentar dimensionamento, detalhamento, especificações, compreendendo definição dos níveis de 

tensão primário e secundário, interligação com a concessionária e sistema de medição a ser adotado; 

locação, tipo de instalação, ao tempo ou abrigada, de acordo com as conveniências da operação do 

sistema; exigências do operador do sistema quanto às cargas de reserva, etapas de instalação, 

expansão, demanda considerada, métodos de controle e racionalização do consumo, cálculo, 

dimensionamento de energia reativa, critérios para correção do fator de potência; proteção elétrica e 

mecânica dos equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes alternada e contínua, relés de 

proteção primários e secundários, elétricos e mecânicos; esquema unifilar, com dimensionamento dos 

equipamentos; malha de terra, detalhes de interligações. 

b) Linhas de Transmissão 

Deve conter os cálculos, dimensionamentos e desenhos, em planta e perfil, de rede ou linha de 

transmissão ou distribuição de energia, desenhos e detalhes das estruturas.  

c) Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas - SPDA 

O SPDA deverá contemplar todas as instalações da planta da ETA e estações elevatórias e deverá 

observar as normas atualizadas da ABNT, principalmente a NBR 5419 – Proteção de estruturas contra 

descargas atmosféricas e NBR 15751 – Sistemas de aterramento de subestações. Deverá conter ainda, 

no mínimo, os seguintes elementos: localização, especificação e identificação dos captores para-raios ou 

mesmo “gaiolas” quando necessárias; forma e caminho de ligação entre os captores e o sistema de 

aterramento; projeto e especificação do sistema de aterramento, com definição da resistência de terra 

máxima; memória descritiva detalhada do projeto de proteção atmosférica e quantitativo de materiais. 

d) Sistema de Baixa Tensão 

O projeto do sistema elétrico de baixa tensão deverá contemplar os seguintes itens da instalação:  

 Iluminação interna e tomadas: atender todas as salas de painéis; gerador; depósitos e demais 

construções necessárias para atender o funcionamento das unidades de elevação, captação e 

tratamento de água. 

 Iluminação externa: deverá iluminar toda a área abrangida, com níveis de iluminamento previstos 

em norma sendo que toda a rede elétrica para alimentação desta iluminação deverá ser 

subterrânea; 
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 Alimentadores das casas de máquinas e equipamentos: toda a fiação deverá ser subterrânea e a 

distribuição a partir de painéis a serem locados nas respectivas salas adjacentes às subestações 

de transformação. 

Os projetos elétricos e de automação devem ser acompanhados de orientações quanto ao uso, 

operação e conservação, de forma a não deixar dúvidas e garantir o bom desempenho da obra e dos 

equipamentos nela instaladas.  

Deve contemplar especificação e detalhamento da interligação de todo sistema elétrico com a rede de 

automação predial. 

Exige-se, ainda, que se verifique a necessidade de ampliação da rede de energia elétrica, observando 

que este custo deve compor o respectivo orçamento. 

Todos os projetos deverão estar em conformidade com as normas citadas a seguir: 

 NBR-5410 – instalações elétricas de baixa tensão; 

 NBR-5413 – Iluminância de interiores; 

 NBR-5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

 NBR-5984 - Norma Geral de Desenho Técnico; 

 NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. 

e) Gerador de Emergência 

Deve conter a definição do tipo, locação, dimensionamento e desenhos de instalação; acionamento 

manual e automatizado, entrando em operação logo após o corte de energia elétrica.  

f) Extensão da rede de energia elétrica  

A Contratada deverá elaborar o projeto da extensão da rede de energia elétrica que alimentará todo o 

sistema de abastecimento de água (captação, elevatórias e tratamento). Deverá descrever as obras civis 

e as instalações elétricas necessárias, como posteamento, transformadores/subestação rebaixadora de 

energia elétrica, gerador e outros.  

Na elaboração deverão ser avaliadas as variáveis técnicas, ambientais, econômicas e institucionais do 

serviço de extensão da rede, inclusive sobre a viabilidade financeira, à médio e longo prazo, da 

concessionária de energia que irá atender o sistema. 

8.4.2. Volume 11 - Projeto de automação e controle 

Abrange o projeto de automação e controle, redes de cabeamento estruturado, telefônico, 

instrumentação e aterramento. 

a) Automação, medição e instrumentação 

 O grau de automação, medição e instrumentação deve, no mínimo, permitir: observar, na 

operação, as ocorrências importantes no processo, como condições de falhas ou estados 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

69 

 

inadequados dos equipamentos, utilizando, sempre que necessário, alarme sonoro e visual; 

registrar as situações operacionais. 

 O projeto deve ser completo, com todos os detalhamentos do Centro de Controle Operacional 

(CCO), quanto ao “hardware”, “software” aberto, de forma que permita alterações, conforme 

necessidades da operação; tipo de equipamentos e sua localização; detalhamento das redes 

de comunicação; posicionamento e especificações dos CLP, diagrama do Processo e 

Instrumentação (PI) e comunicação/conexão entre diferentes sistemas e todas as 

características mínimas necessárias aos instrumentos de campo, visando a utilização de 

tecnologia adequada ao fluído do processo, precisão, confiabilidade e facilidades de 

manutenção. 

 Descritivos operacionais do processo, equipamentos, diagramas lógicos e/ou mapas de 

operação e/ou diagramas de causa e efeitos, visando o desenvolvimento dos “softwares”. 

 O projeto deve conter ainda, os padrões de documentação para verificação e validação 

(inspeções e testes) e as integrações necessárias ao seu perfeito funcionamento (operação 

assistida). 

 O projeto de automação deve contemplar ainda, o funcionamento autônomo de todo o 

processo, no caso de perda de comunicação ou sinal com o CCO, de forma que o sistema 

não entre em colapso. 

 A Contratada deverá, na medida do possível, adotar forma compatível de automação àquela já 

utilizada pelo SAAE de Viçosa. 

b) Instalação de rede lógica 

 O projeto da rede lógica deve ser executado, de forma a contemplar uma rede estruturada, 

classe 6, que poderá ser conduzida por meio de plenos ou “shafts”. 

 Devem seguir as normas específicas e atualizadas da ABNT, notadamente a NBR 14565/2007 

– Cabeamento e Telecomunicações para Edifícios Comerciais (cabeamento metálico e ótico) 

e a NBR 10501/2001 – Cabo Telefônico Blindado para Redes Internas – Especificações, 

bem como cabos UTP para rede lógica categoria 5e. 

 Devem ser atendidas as necessidades quanto à localização, quantidade de pontos, 

caminhamento dos eletrodutos, calhas ou canaletas, caixas de passagem, caixas terminais, 

cabos e conectores. 

 Os elementos mínimos para sua elaboração são: planta de locação dos pontos de lógica; 

planta e prumada da tubulação para passagem dos cabos; planta de locação e dimensões 

das passagens necessárias na estrutura de concreto armado e/ou metálica; detalhamentos 

necessários à perfeita execução do projeto; memorial descritivo e quantitativo de materiais. 

 Além disso, o projeto deve comtemplar a possibilidade de utilização de tecnologia wireless, a 

especificação e detalhamento da interligação de todo sistema de rede lógica com a rede de 

telefonia e TV/CFTV e os sistemas de controle de acesso e automação predial. 
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c) Instalações telefônicas 

 O projeto deverá seguir as normas atuais da ABNT, notadamente a NBR 13727/1996 – Redes 

Telefônicas Internas em Prédios - Plantas, partes componentes de projeto de tubulação 

telefônica, NBR 09148/1998 - Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos – Métodos de ensaio 

e normativos da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

 Deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: plantas gerais das edificações, indicando 

caminhamentos e bitolas das tubulações com cablagem e posicionamento dos quadros e 

caixas de saída; corte esquemático das tubulações com cablagem; planta de situação e 

locação da edificação com a indicação da entrada e interligação à rede pública; 

detalhamentos necessários à perfeita execução dos projetos; locação, dimensionamento e 

detalhamentos de centrais de telefonia; deve ser projetada tubulação para TV/CFTV; planta 

de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura de concreto armado e/ou 

metálica; memorial descritivo e quantitativo de materiais. 

 O projeto também deve contemplar especificação e detalhamento da interligação de todo 

sistema de telefonia e TV/CFTV com a rede lógica e sistemas de controle de acesso e 

automação. 

Esse Volume deverá conter, no mínimo: a descrição geral da concepção; o memorial descritivo e de 

cálculo; o dimensionamento das unidades de cabeamento com suas respectivas memórias de cálculo; as 

peças gráficas de detalhamentos, incluindo a planta geral do projeto, localização, distribuição e 

encaminhamento de cabos em planta baixa e planta de situação, cortes e detalhes de equipamentos 

como patch-panel, swith, bem como tomadas, cabos de rede, conectores, rack, dentre outros. 

Além disso, deverá contemplar o orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, 

relação de materiais e equipamentos, composição analítica de custos e especificações dos materiais, 

equipamentos de obras e serviços. 

8.4.3. Volume 12 - Projeto estrutural e de fundações 

Esse Volume deverá apresentar a descrição geral da concepção, o memorial descritivo e de cálculo, o 

dimensionamento dos elementos estruturais com suas respectivas memórias de cálculo, segurança das 

estruturas, detalhes e especificações. O Volume deve abranger, no mínimo:   

 Planta baixa e de locação, cortes e detalhamentos de formas e armaduras; 

 Planta de locação e distribuição de cargas; 

 Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posições; 

 Cortes e detalhes de formas e armaduras, blocos de ancoragem, dentre outros; 

 Quantitativo de formas, em m², e concreto em m³; 

 Resistência (FCK) do concreto em MPa a 28 dias e resistência (FYK) e classe do aço; 
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 Todos os detalhes deverão ser executados em escala conveniente, tais como blocos de 

ancoragem e caixas de passagem, com apresentação dos cálculos devidos. 

Além disso, deverá contemplar o orçamento, incluindo planilha orçamentária referenciada, memória de 

cálculo, relação e especificações de materiais, equipamentos e serviços e composição analítica de 

custos. 

8.4.4. Volume 13 - Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra 

Esse Volume deverá contemplar, no mínimo, a descrição do projeto básico reportando-se aos seus 

objetivos e características principais das unidades do sistema, bem como sua concepção relativa aos 

aspectos de operação e manutenção; a apresentação dos estudos, resultados, métodos executivos, 

projetos complementares e demais elementos indispensáveis para elaboração do projeto executivo e 

que possibilitem a perfeita compreensão do funcionamento do sistema e das obras a executar; e o 

memorial descritivo e de cálculo, desenhos, gráficos e detalhamento de elementos necessários e 

suficientes à execução da obra. 

O orçamento geral da obra, elaborado na fase do projeto básico, poderá ser retificado após a finalização 

dos projetos executivos em virtude do detalhamento e precisão das informações neles contidas. 

O cronograma físico-financeiro, elaborado na fase de projeto básico, poderá ser ratificado após a 

finalização dos projetos executivos. A contratada deverá, assim, compatibilizar o novo prazo de 

execução com as etapas de construção e desembolsos. 

 

9. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Conforme detalhado no item anterior, os quatro Produtos para desenvolvimento dos projetos 

contarão com 13 (treze) Volumes, listados a seguir. 

 Produto 1: Plano de Trabalho 

o Volume 1: Plano de Trabalho 

 Produto 2: Estudo de Concepção  

o Volume 2: Diagnóstico da situação atual e critérios para concepção 

o Volume 3: Alternativas e comparações 

o Volume 4: Desenhos do Estudo de Concepção 

 Produto 3: Projeto Básico 

o Volume 5: Memorial descritivo e de cálculo e especificações 

o Volume 6: Desenhos do Projeto Básico 

o Volume 7: Orçamento, cronograma e desapropriações 

o Volume 8: Levantamentos de campo  

o Volume 9: Resumo técnico 
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 Produto 4: Projeto Executivo 

o Volume 10: Projeto Elétrico 

o Volume 11: Projeto de automação e controle 

o Volume 12: Projeto estrutural e de fundações 

o Volume 13: Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra 

Os Produtos deverão ser redigidos na língua portuguesa e entregues por endereço eletrônico, em versão 

preliminar, para análise e aprovação pela Equipe Gestora de Contrato. A versão final, após aprovação da 

Equipe Gestora de Contrato, deverá ser entregue em 03 (três) cópias impressas em papel A4 (210 x 297 

mm), frente e verso, para o caso de texto, salvo quando a diagramação apresentar-se em melhor forma 

quando impressa somente no anverso , e em meio digital, em CD ou DVD gravado em seção fechada, 

tanto em PDF quanto em Word (editável), devidamente identificado, também em 03 (três) cópias. Mapas 

e plantas deverão estar digitalizados nos softwares ArcGis e AutoCad,ou outros softwares compatíveis. 

As cópias serão destinadas para o Município de Viçosa, o IBIO AGB Doce e o CBH Piranga. 

Os Produtos deverão ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, formulários, entre outros 

elementos que se fizerem necessários para perfeita compreensão de seu conteúdo. 

A formatação dos produtos deverá ser conforme orientações gerais do IBIO AGB Doce, a serem 

apresentadas após a emissão da ordem de serviço. 

Caso os Produtos não sejam aprovados deverão ser complementados, readequados e reapresentados, 

pela CONTRATADA, à Equipe Gestora de Contrato para aprovação final, sem qualquer custo adicional. 

Todas as peças componentes do trabalho executado pela CONTRATADA – relatórios, plantas, 

desenhos, planilhas, banco de dados, fotos, filmagens, imagens e mapas, dentre outros – inclusive 

originais e CDs e/ou DVDs, serão de PROPRIEDADE EXCLUSIVA do CONTRATANTE e do Município 

de Viçosa, os quais devem ser entregues pela CONTRATADA conforme Tabelas 08 e 09 do Item 11. 

A CONTRATADA poderá reter cópia dos Produtos indicados, mas sua utilização para fins diferentes do 

objeto deste instrumento necessitará de autorização prévia e formal do CONTRATANTE mesmo 

depois de encerrado o Contrato, sob pena das implicações legais relativas à propriedade intelectual. 

Ressalta-se que o projeto deve vir acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos 

profissionais responsáveis, devendo ser emitida uma para cada Produto. 

10. PRAZOS DOS PRODUTOS 

Os Produtos devem ser entregues nos prazos apresentados nas Tabelas 4 e 5, para cada um dos Lotes, 

sendo que o Lote 01 tem duração total de 6 (seis) meses e o Lote 02 de 9 (nove) meses. 
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Tabela 4: Prazos de entrega do Lote 01 

Produto Volume 
Prazos em dias 

Por Produto Acumulado 

1 - Plano de 
Trabalho 

1 Plano de Trabalho 30 30 

2 - Estudo de 
Concepção 

2 Diagnóstico da situação atual e critérios para concepção 

30 60 3 Alternativas e comparações 

4 Desenhos do Estudo de Concepção 

3 - Projeto 
Básico 

5 Memorial descritivo e de cálculo e especificações 

60 120 

6 Desenhos do Projeto Básico 

7 Orçamento, cronograma e desapropriações 

8 Levantamentos de campo 

9 Resumo técnico 

4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

60 180 
11 Projeto de automação e controle 

12 Projeto estrutural e de fundações 

13 Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra 

 

Tabela 5: Prazos de entrega do Lote 02 

Produto Volume 
Prazos em dias 

Por Produto Acumulado 

1 - Plano de 
Trabalho 

1 Plano de Trabalho 30 30 

2 - Estudo de 
Concepção 

2 Diagnóstico da situação atual e critérios para concepção 

60 90 3 Alternativas e comparações 

4 Desenhos do Estudo de Concepção 

3 - Projeto 
Básico 

5 Memorial descritivo e de cálculo e especificações 

90 180 

6 Desenhos do Projeto Básico 

7 Orçamento, cronograma e desapropriações 

8 Levantamentos de campo  

9 Resumo técnico 

4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

90 270 
11 Projeto de automação e controle 

12 Projeto estrutural e de fundações 

13 Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra 

 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO 

O prazo para o desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Termo de Referência é de 6 (seis) meses 

para o Lote 01 e 9 (nove) meses para o Lote 02, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, de 

acordo com os cronogramas de execução das Tabelas 6 e 7, para cada um dos Lotes. 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

74 

 

Tabela 6: Cronograma de execução e desembolso do Lote 01 

Produto Volume 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

1 - Plano de 
Trabalho 

1 Plano de Trabalho x           

2 - Estudo de 
Concepção 

2 Diagnóstico da situação atual e critérios para concepção   x         

3 Alternativas e comparações   x         

4 Desenhos do Estudo de Concepção   x         

3 - Projeto Básico 

5 Memorial descritivo e de cálculo e especificações       x     

6 Desenhos do Projeto Básico       x     

7 Orçamento, cronograma e desapropriações       x     

8 Levantamentos de campo        x     

9 Resumo técnico       x     

4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico           x 

11 Projeto de automação e controle           x 

12 Projeto estrutural e de fundações           x 

13 Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra           x 

 

Tabela 7: Cronograma de execução e desembolso do Lote 02 

Produto Volume 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - Plano de 
Trabalho 

1 Plano de Trabalho x                 

2 - Estudo de 
Concepção 

2 
Diagnóstico da situação atual e critérios para 

concepção 
    x             

3 Alternativas e comparações     x             

4 Desenhos do Estudo de Concepção     x             

3 - Projeto Básico 

5 Memorial descritivo e de cálculo e especificações           x       

6 Desenhos do Projeto Básico           x       

7 Orçamento, cronograma e desapropriações           x       

8 Levantamentos de campo            x       

9 Resumo técnico           x       

4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico                 x 

11 Projeto de automação e controle                 x 

12 Projeto estrutural e de fundações                 x 

13 Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra                 x 

 

Despesas de execução do contrato, como passagens aéreas e terrestres, chamadas interurbanas, 

translado, hospedagem, alimentação, impostos, taxas, tributos e obrigações fiscais, entre outras 

despesas diretas e indiretas, serão de responsabilidade da contratada, devendo estar contida na 

proposta financeira a ser apresentada. 

O pagamento será efetuado em conformidade com os procedimentos administrativos e financeiros do 

IBIO AGB Doce, a serem informados à empresa contratada, sendo realizado o pagamento até 15 

(quinze) dias após a aprovação dos respectivos Produtos estabelecidos neste Termo de Referência, 

mediante autorização emitida pelo IBIO AGB Doce e contra entrega do Produto já devidamente 

aprovado, apresentação de Nota Fiscal correspondente e de documentação relativa à quitação de taxas 

e impostos.  
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Os pagamentos serão realizados de acordo com o parcelamento e percentuais demonstrados nas 

Tabelas 8 e 9, para cada um dos Lotes. 

Tabela 8: Pagamento do Lote 01 

Mês Produto Volume 
% do 

Pagamento 

% do 
Pagamento 
Acumulado 

1 
1 - Plano de 

Trabalho 
1 Plano de Trabalho 15 15 

2 
2 - Estudo de 
Concepção 

2 
Diagnóstico da situação atual e critérios para 

concepção 
25 40 3 Alternativas e comparações 

4 Desenhos do Estudo de Concepção 

4 
3 - Projeto 

Básico 

5 
Memorial descritivo e de cálculo e 

especificações 

30 70 

6 Desenhos do Projeto Básico 

7 Orçamento, cronograma e desapropriações 

8 Levantamentos de campo  

9 Resumo técnico 

6 
4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

30 100 

11 Projeto de automação e controle 

12 Projeto estrutural e de fundações 

13 
Detalhamentos, orçamento e cronograma da 

obra 

  

Tabela 9: Pagamento do Lote 02 

Mês Produto Volume 
% do 

Pagamento 

% do 
Pagamento 
Acumulado 

1 
1 - Plano de 

Trabalho 
1 Plano de Trabalho 15 15 

3 
2 - Estudo de 
Concepção 

2 
Diagnóstico da situação atual e critérios para 

concepção 
25 40 3 Alternativas e comparações 

4 Desenhos do Estudo de Concepção 

6 
3 - Projeto 

Básico 

5 
Memorial descritivo e de cálculo e 

especificações 

30 70 

6 Desenhos do Projeto Básico 

7 Orçamento, cronograma e desapropriações 

8 Levantamentos de campo  

9 Resumo técnico 

9 
4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

30 100 

11 Projeto de automação e controle 

12 Projeto estrutural e de fundações 

13 
Detalhamentos, orçamento e cronograma da 

obra 
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12. VALOR DO CONTRATO 

O custo total estimado para a execução dos contratos a serem celebrados com a empresa contratada é 

de R$ 1.058.816,33 (um milhão, cinquenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e três 

centavos), sendo que os valores para cada Lote serão: 

 Lote 01: R$ 452.519,50 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e 

cinquenta centavos) 

 Lote 02: R$ 606.296,83 (seiscentos e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e três 

centavos) 

A concorrente deverá apresentar um orçamento detalhado justificando o valor proposto. Ressalta-se que 

a concorrente poderá enviar propostas para apenas um ou para os dois Lotes. 

O valor total do contrato corresponde à entrega da versão final dos quatro Produtos de cada Lote (Plano 

de Trabalho, Estudo de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo) para o município de Viçosa, 

pertencente à Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH 1) do Piranga, na bacia hidrográfica do 

rio Doce. 

13.        EQUIPE TÉCNICA 

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a contratada mobilize uma equipe mínima 

composta por profissionais, com experiência comprovada conforme previsto no edital, que deverão atuar 

proporcionalmente às demandas requeridas para cumprimento dos escopos dos respectivos Produtos, e 

que apresentem os seguintes perfis:  

 Profissional I – Engenheiro Coordenador: profissional de nível superior em Engenharia 

(Ambiental, Civil ou Sanitarista), com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em saneamento 

ou projetos, com experiência comprovada na área de planejamento, saneamento e/ou gestão 

ambiental, com foco em coordenação, elaboração ou desenvolvimento de planos e/ou projetos 

de abastecimento de água. 

 Profissional II - Engenheiro Especialista - Saneamento: profissional de nível superior em 

Engenharia (Ambiental, Civil ou Sanitarista), com experiência comprovada na área de projetos 

de sistemas de abastecimento de água, abrangendo etapas como captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição. 

 Profissional III - Engenheiro Especialista - Elétrica: profissional de nível superior em Engenharia 

Elétrica com experiência comprovada na área de projetos elétricos para sistemas de 

abastecimento de água ou similares. 

 Profissional IV - Engenheiro Especialista - Estrutura: profissional de nível superior em 

Engenharia Civil com experiência comprovada na área de projetos de estrutura e fundação. 

 Profissional V - Desenhista Projetista: profissional com experiência comprovada na área de 

desenhos de projetos. 
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Os profissionais que compõem a equipe mínima devem apresentar a devida comprovação da 

qualificação necessária à condução dos trabalhos objeto da contratação e comprovarem registro e 

regularidade no correspondente órgão regulador da profissão, quando pertinente.  

Apresentando-se a necessidade de substituição de profissional alocado no projeto, por iniciativa do IBIO 

AGB Doce, deverá ser indicado pela contratada, um substituto que tenha o nível de experiência e 

qualificação técnica similar ao profissional substituído. 

14.  ANEXOS 

ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  

1. INTRODUÇÃO 

Estas especificações estabelecem procedimentos, critérios e recomendações utilizados para a execução 

de levantamentos topográficos que subsidiarão os estudos de concepção, projetos básicos e executivos 

para os sistemas de abastecimento de água. 

As especificações estão baseadas na NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico, assim como 

em trabalhos similares realizados por Companhias Estaduais de Saneamento Básico. 

Este documento é uma referência, que apresenta um conteúdo padrão, devendo ser aplicado somente o 

que estiver previsto como escopo do trabalho e considerando as particularidades dos serviços. 

2. OBJETIVO 

Estabelecer normas e diretrizes para a execução dos serviços de levantamentos topográficos 

necessários à elaboração dos estudos de concepção e viabilidade, dos Projetos Básicos e Executivos. 

3. NORMAS TÉCNICAS, REGULAMENTOS E LEIS APLICÁVEIS 

Para realização dos serviços topográficos, previstos nessas especificações, é necessário o 

conhecimento das normas, regulamentos e leis discriminados a seguir: 

 Decreto nº 89.317, de 20/06/84 - Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia 

Nacional, quanto aos padrões de exatidão;  

 Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Resolução PR nº 22, de 21-07-1983, publicada no Boletim de Serviço nº 

1602, de 01/08/1983 de Lei nº 243, de 28/02/1967, que determina a competência da Instituição 

quanto aos levantamentos geodésicos; 

 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação da qualidade – 

Procedimento; 

 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – Procedimento; 

 NBR 5427 - Guia para utilização da NBR 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos – Procedimento; 
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 NBR 5428 - Procedimentos estatísticos para determinação da validade de inspeção por atributos 

feita pelos fornecedores – Procedimento; 

 NBR 8196 - Emprego de escalas m desenho técnico – Procedimento;   

 NBR 8402 - Execução de caracteres para escrita em desenho técnico – Procedimento; 

 NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas - Largura das linhas – 

Procedimento; 

 NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Procedimento;  

 NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico – Procedimento; 

 NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento; 

 NBR 10647 - Desenho técnico - Norma geral – Terminologia; 

 NBR 13133/1994 – Execução de levantamento topográfico. 

4. DIRETRIZES GERAIS 

No preço unitário orçado pela licitante para a execução dos serviços topográficos deverá estar incluso 

todos os equipamentos, material, mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, BDI/LDI, além 

dos serviços necessários para o desenvolvimento do trabalho, tais como: abertura de picadas, limpezas 

de vegetação para visadas, fixação de marcos de concreto, de piquetes e barrotes madeira, de pino 

metal. 

A contratada deverá realizar visita técnica para conhecimento do local de execução dos serviços e das 

dificuldades locais quanto ao relevo, vegetação e outras circunstâncias do trabalho de campo. 

Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua 

inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba. 

Quando necessário, o transporte de coordenadas deverá ser efetuado por meio do processo de 

posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System) geodésico de dupla 

frequência (L1 L2), com precisão após processamento off-line de 20 mm a 1m + 3 ppm, (95%).  

Deverão ser observadas as seguintes condições para alcançar a precisão supracitada: 

 Distância máxima tolerável da estação de referência: de acordo com as especificações 

do equipamento; 

 PDOP máximo: < 6; 

 Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: > 6; 

 Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°; 

 Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados 

simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do 

levantamento; 
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 Intervalo de gravação: 5s; 

 Processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de 

observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar 

as fases da(s) portadora(s); 

 Receptores com um mínimo de 6 canais. 

Os trabalhos topográficos deverão serem realizados por estações totais classe 3, com desvio-padrão 

precisão angular menor ou igual a -2 ou +2 e desvio-padrão precisão linear menor ou igual - (3 mm + 3 

ppm x D) ou + (3 mm + 3 ppm x D), em D é distância medida em Km. 

A metodologia de levantamento planialtimétrico corresponde à classe III PA, preconizado na NBR – 

13133, com escala de desenho 1:1000 e a equidistância das curvas de nível de metro em metro. A 

densidade mínima de pontos a serem medidos por hectare será definido conforme a declividade do 

terreno, sendo que: declividade acima de 20%, 32 pontos; declividade entre 10 e 20%, 25 pontos; 

declividade de até 10%, 18 pontos. 

Para o levantamento planialtimétrico semicadastral, a metodologia corresponde à classe I PAC 

preconizada na NBR – 13133, com escala de 1:1000 e equidistância das curvas de nível de metro em 

metro. A densidade mínima de pontos a serem medidos por hectare será definido conforme a declividade 

do terreno, sendo que: declividade acima de 20%, 50 pontos; declividade entre 10 e 20%, 40 pontos; 

declividade de até 10%, 30 pontos. 

Para o levantamento planimétrico – poligonais, considera-se a classe IIIP preconizado na NBR – 13133, 

sendo que as medidas angulares serão realizadas pelo método das direções com duas séries de leituras 

conjugadas direta e inversa, horizontal e vertical. Para medidas lineares serão realizadas leituras 

recíprocas (vante e ré) com distanciômetros eletrônico ou medidas com trena de aço aferida com 

correções de dilatação, tensão, catenária e redução ao horizonte.  

Para levantamentos topográficos de nivelamento de linha em que se determinam altitudes ou cotas em 

pontos de segurança e vértices de poligonais destinados aos projetos básicos e executivos, será 

realizado nivelamento geométrico – classe IIN.  

Para nivelamento de linhas em que se determinam altitudes ou cotas em poligonais de levantamento ou 

levantamento de perfis para estudos preliminares de concepção e viabilidade, será realizado nivelamento 

trigonométrico Classe IIIN. 

Admite-se as tolerâncias para as medidas angulares e verticais as prescritas para as poligonais tipo 3, 

expressas na NBR – 13133. 

O levantamento planialtimétrico semicadastral de faixas de adutoras deve ter largura de 20 m, com 

nivelamento geométrico do eixo, estaqueado de 20 em 20 metros e desenhados nas escalas: horizontal 

1:2.000 e vertical 1:200. O levantamento da poligonal deverá ser materializado em campo através da 

implantação de piquetes de madeira de lei, orientados por estacas testemunhas. 
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Para levantamento planialtimétrico de áreas especiais: como reservatórios, elevatórias, ETA, áreas para 

desapropriação, dentre outras, deverá corresponder a classe II PAC, preconizado na NBR 13133, com 

escala de desenho 1:500, equidistância de curva de nível de metro em metro.  

Os marcos devem obrigatoriamente ser colocados, pelo menos nas seguintes posições: 

 No ponto de partida e final da faixa levantada; 

 A intervalos de 1.500 metros no máximo nos alinhamentos acima de 5.000 metros; 

 Nos locais próximos a travessias; 

 Em extensões superiores a 1000 metros; 

 Nos vértices das áreas especiais. 

Além disso, deve ser observado: 

 Os piquetes devem ser cravados de tal modo que seja difícil arrancá-los manualmente, em 

caso de solos mais resistentes utilizar pontaletes de ferro. 

 As estacas devem ser de madeira com 3 cm de diâmetro e comprimento de 40 cm. 

 Devem ser colocadas estacas testemunhas, aproximadamente 30 cm à direita dos piquetes, 

para caracterizá-los. A face das estacas voltada para o piquete deve ser chanfrada e numerada 

à tinta vermelha indelével, em ordem crescente. 

 Para cada marco planimétrico deverá ser elaborado um formulário contendo um croqui de 

localização, e itinerário de acesso contendo os elementos necessários para que qualquer pessoa 

possa chegar ao vértice implantado. 

 Além dos marcos de concreto, devem ser instalados piquetes de madeira em locais 

apropriados tais como: interseção/deflexões ou acidentes do terreno que possam ter influência 

na faixa levantada, numerados em ordem crescente. 

 Colocar estacas intermediárias nos pontos de mudança do perfil do terreno; colocar estacas 

nos pontos de início e término de travessias. 

5. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL EM ÁREAS URBANIZADAS  

O levantamento planialtimétrico semicadastral em áreas urbanizadas engloba: 

 As atividades para o levantamento das áreas urbanizadas, incluindo suas dimensões, tipo de 

pavimento dos logradouros públicos ou sua ausência, nome do bairro, levantamento das 

edificações, identificação de sua numeração, contorno de matas, linhas de transmissões 

elétricas; 

 Identificação de pontos notáveis (mudança de greide de rua, pontes, margens de rios, lagoas, 

entre outros), cruzamento de vias para obtenção de cotas e pontos para complementação do 

traçado de curvas de nível; 

 Deve conter pontos de referências como: escolas, estádio, praças, igrejas, lagoas, clubes, via 

férrea; 
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 Deverão ser adotadas convenções especiais para representação em planta, de layer 

individualizados identificando o uso diferenciado de todos os elementos componentes da planta 

e de prédios com mais de dois pavimentos, edificações religiosas, estabelecimento fabris, 

edificações públicas, hospitais e edifícios importantes na comunidade; 

 Para os levantamentos de bueiros e pontes deverão conter em planta, as cotas de soleira a 

montante e a jusante, indicando o material que é feito e o tipo de construção, diâmetro, largura, 

altura, comprimento, cotas do NA, NF da geratriz superior e da pista de rolamento 

(recobrimento);  

 Para levantamento de drenagem pluvial indicar as tubulações, os diâmetros, posição de PVs, 

interferências com outras infraestruturas, bocas de lobo e caixas de passagens e outros 

componentes que possam intervir no projeto e obra; 

 Deverá ser feita uma poligonal base fechada que envolva a área a ser levantada com a 

colocação de marcos, em locais como: calçadas, bases de monumento, soleiras; marcos de 

concreto, que funcione como um referencial planialtimétrico; 

 Deve ser indicada, em planta, a posição e cota da base de qualquer torre ou antena emissora 

(Rádio, TV, Celular, Radar, rádio amador, entre outros); 

 O ponto de partida da poligonal base deve estar situado em uma das ruas principais da cidade, a 

serem indicadas pelo SAAE de Viçosa; 

 Devem ser levantadas e indicadas nas plantas, as cotas das extremidades e centro das pistas 

de pouso; 

 No levantamento dos trechos ocupados por estradas de ferro e de rodagem, federais, estaduais 

ou municipais, devem ser anotadas as respectivas referencias em quilômetros. 

6. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS ESPECIAIS, INCLUSIVE TRAVESSIAS  

O levantamento de áreas especiais (Estações Elevatórias, Reservatórios, Estações de Tratamento, 

Barragens, áreas para desapropriação, dentre outras) deverá ser executado: 

 Com seções transversais de 10 em 10 metros, incluindo nomes dos proprietários, limites de 

propriedades e identificação dos registros dos proprietários; 

 Os marcos planialtimétricos deverão ser cravados na área explorada ou locados de tal forma que 

possam ser utilizados como estação ou amarração de partida para futuras locações; 

 Deverão ser levantados minuciosamente todos os detalhes sobre rios, córregos, grotas e todo 

acidente geográfico existente dentro da área de exploração. Nos cursos de água, deverão ser 

medidas, em intervalos normais de 20 m, as cotas nível de fundo(NF), nível de água(NA) e 

tantos pontos quanto forem necessários para definir a orografia em suas margens, e deverão ser 

levantadas as cotas máximas históricas de inundações (cota de cheia máxima); 
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 Deverão ser levantadas benfeitorias, árvores frutíferas e de grande porte, olarias, estruturas de 

instalações elétricas e de telefonia (postes) e demais edificações inseridas na área, objeto do 

levantamento; 

 Para as áreas a serem desapropriadas deverá ser elaborado memorial descritivo contendo a 

descrição sucinta da área objeto da desapropriação originado do conjunto de plantas e textos 

que identifica em termos topográficos, a situação, dimensão, orientação geográfica, confrontação 

e condições gerais destas áreas, além de faixas necessárias ao acesso às unidades de 

abastecimento de água, cadastro de benfeitorias existentes dentro da área a ser desapropriada 

como plantações, cercas, acessos as áreas remanescente, edificações, dentre outros; 

 Quando existir travessia, deve constar a estaca de início, de meio e de término da estrutura; 

 Caso a travessia seja sobre um talvegue, deve ser indicado em qual período do ano o mesmo é 

seco; 

 Caso a travessia seja sobre um curso d'água deve ser feita batimetria e indicadas as pontes 

próximas e cotas máximas de enchente; 

 Todo eixo de travessia deve estar o mais próximo da perpendicular ao eixo do obstáculo ou 

tangente de seu trecho em curva; 

 Quando a travessia for sobre faixa ou área de utilização de algum órgão público, devem ser 

obedecidas as normas deste; 

 As travessias devem ter os ângulos de cruzamento entre eixos indicados. 

7. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL DE ÁREAS EM EXPANSÃO (ÁREAS 

RURAIS) 

Tem por finalidade representar planialtimetricamente, os acidentes naturais e artificiais presentes na área 

de interesse e objeto do levantamento. Engloba no mínimo, os seguintes elementos a serem levantados 

nesta área: 

 Área e suas dimensões;  

 Perímetro e testadas das edificações, tais como: residências, escolas, estádio, praças, igrejas e 

outras de interesse no estudo; 

 Cercas, marcos de concreto e piquetes de divisa; 

 Contorno das massas arbóreas, árvores isoladas sem identificação da espécie, cujos diâmetros 

dos caules, medidos a 1,30 m do solo, sejam iguais ou maiores que 0,05 m; 

 Indicação e identificação das redes de infraestrutura existentes, como: rede elétrica, sistema 

abastecimento de água  esgoto telefonia, fibra ótica e outros serviços públicos;  

 Tampões de poços de visita e de caixas de passagem das redes subterrâneas, encontrados 

durante a realização dos serviços, identificados pelas inscrições neles contidas, excluindo o 

cadastramento interno dos mesmos; 
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 Córregos com o nivelamento de seu nível d’água, com data e hora da observação, e de seu leito 

(cota de fundo) informações das máximas enchentes na área de interesse do projeto; 

 Talvegues, taludes, rochas. 

No levantamento deve conter pontos de referências como: escolas, estádio, praças, igrejas, lagoas, 

clubes, via férrea. 

Deverá ser feita uma poligonal base fechada de acordo com normas da ABNT, que envolva a área a ser 

levantada com a colocação de marcos, em locais como: calçadas, bases de monumento, soleiras; e 

outro local de interesse do SAAE de Viçosa, que funcione como um referencial planimétrico. 

O ponto de partida da poligonal base deve estar situado em uma das ruas principais da cidade ou outro 

local indicado pelo SAAE de Viçosa. 

 

8. LEVANTAMENTO DE FAIXA DE EXPLORAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA E LOCAÇÃO E 

NIVELAMENTO DE EIXO - FAIXA DE 20 m ou superior a esta, de acordo com as particularidades 

de cada local e interesse técnico. 

O levantamento de faixa de exploração p/ implantação de adutora e locação e nivelamento de eixo 

engloba: 

 As atividades de levantamento de eixo de adutora com delimitação de faixa de exploração para 

implantação desta unidade. Deverá ser executado locação, nivelamento e contranivelamento de 

eixo piqueteado a cada 20 m e levantamento de seções transversais 10 em 10 metros; 

 O levantamento da poligonal deverá ser materializado em campo através da implantação de 

marcos geodésicos, contendo a sua identificação numérica; 

 Deverão ser levantados acidentes topográficos e/ou interferências que possam influenciar na 

implantação do eixo, tais como: estradas, cercas de arame, cursos de água, edificações, 

oleodutos, adutoras, emissários, coletores, gasodutos e interceptores, minerodutos, redes 

elétricas e outras informações notáveis que possam intervir no projeto; 

 Deverão ser ainda cadastrados bueiros, pontes, pontilhões, edificações, linhas de transmissão 

de energia elétrica, fibra ótica e de telecomunicações, limites de propriedades, nomes dos 

proprietários e tantos outros elementos necessários à implantação do eixo. 

9. CADASTRO DE UNIDADES EXISTENTES NO SISTEMA  

No cadastro das unidades existentes devem ser considerados, no mínimo, o exposto a seguir, no que se 

refere às adutoras, estações elevatórias e reservatórios. 

9.1 Adutoras 

No cadastro das adutoras devem ser observados: 

 Amarração do caminhamento ao arruamento urbano; 
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 Identificação e cadastro do diâmetro e material da tubulação bem como estado de conservação 

da mesma; 

 Identificação e cadastro das posições, em relação ao caminhamento, dos pontos de variação de 

direção, diâmetro ou material da tubulação; 

 Identificação e cadastramento das estacas dos registros, ventosas, descargas, caixas de 

quebra-pressão,  boosters, válvulas em geral, chaminés de equilíbrio, reservatórios 

hidropneumáticos, entre outros; 

 Identificação e cadastramento da estaca inicial e final do(s) trechos(s) em recalque, por 

gravidade e/ou canal aberto, entre outros; 

 Quando se tratar de trecho aéreo, deve constar o levantamento de todos os pilaretes. 

9.2 Estações Elevatórias 

No cadastro das estações elevatórias devem ser observados: 

 Locação da área da elevatória em relação a um cruzamento (arruamento) mais próximo ou ponto 

de referência; 

 Levantamento planialtimétrico da área e locação de todas as unidades existentes na área da 

estação elevatória (caixas, PV’s, poços, reservatórios), incluindo lajes, árvores, cursos d’água, 

bem como de suas dimensões (largura, comprimento ou diâmetro); 

 Cota de fundo e da borda superior de todas as unidades locadas na área da elevatória, seguindo 

a sequência de fluxo da água ou esgoto (PV´s, caixas de manobras, caixa de barrilete, grade, 

caixa de areia, calha parshall, entre outros); 

 Interligações entre as unidades (tubulações): material, diâmetro, cota da geratriz superior à 

montante e à jusante; 

 Poço de sucção: locação, dimensões (largura, comprimento ou diâmetro), cotas de fundo, níveis 

mínimo e máximo, cota da chegada da tubulação ou canal, equipamentos instalados, detalhes 

de chanfro ou rebaixamento do piso, estruturas internas; 

 Sucção: locação da sucção no poço, diâmetro, material, extensão, peças instaladas, cota da 

entrada da sucção na bomba e cotas conforme segue abaixo; 

 Sucção na horizontal: cotas da geratriz superior do tubo de sucção e do flange do crivo ou do 

flange do sino ou ampliação. 

 Sucção na vertical: cota do nível da entrada da sucção (próximo ao fundo do poço ou 

reservatório). 

 Sala de bombas: cota do piso da sala de bombas, cota do eixo de entrada da sucção, pontos de 

água fria e drenagem (cota máxima e mínima se for o caso), locação das bombas em relação à 

sala. 

 Barrilete: diâmetros, material, peças instaladas de toda tubulação, arranjo (instalação) e 

pilaretes/vigas de sustentação; 

 Cadastro dos muros de arrimo; 

 Levantar e cadastrar o tipo do revestimento de piso, parede e laje/teto, e necessidades de 

reparos básicos, se for o caso, com apresentação de registro fotográfico. 
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 Todos os levantamentos e plantas deveram ser apresentadas, referenciados as informações 

contidas nos marcos já implantados e definidos pelo SAAE sendo entregue em planta e no cad 

extensão dwg/dxf. 

9.3 Reservatório 

No cadastro dos reservatórios devem ser observados: 

 Locação da área do reservatório em relação a um cruzamento (arruamento) mais próximo ou 

ponto de referência; 

 Levantamento da área e locação de todas as unidades existentes, bem como de suas 

dimensões (largura, comprimento ou diâmetro); 

 Levantamento de cota do fundo e dimensões (comprimento e largura ou diâmetro) do 

reservatório; 

 Levantamento de cota da geratriz superior, diâmetro e material da tubulação de chegada d’água; 

 Levantamento de cotas do terreno onde localiza o reservatório; 

 Levantamento de cota da geratriz superior e diâmetro do extravasor; 

 Levantamento de cota da geratriz superior, em ambas as extremidades, da tubulação de 

descarga, bem como seu diâmetro e caminhamento/destino final (se existir). 

10. BATIMETRIA 

Engloba as atividades para levantamento do perfil transversal (seção) de um curso d’água, rio, lago, 

reservatório, ao longo de determinada linha, chamada eixo batimétrico, derivado de uma linha base. 

O eixo batimétrico deve está amarrado à poligonal da faixa da adutora ou à poligonal mais próxima do 

levantamento. 

O eixo batimétrico tem suas extremidades situadas nas curvas de nível correspondente ao NA do 

momento, mas deve ser prolongado por medidas diretas além do NA máximo histórico, onde devem ser 

cravados marcos( dotados de placa de bronze cravada na superfície deste, contendo o número de 

identificação. 

Todo eixo batimétrico deve ser perpendicular ao eixo do rio ou tangente do trecho em curva. 

As verticais de medição do trecho da seção molhada devem ser efetuadas com intervalos: 

 A cada 0,50 m para cursos d’ água de até 10,00 m de largura; 

 A cada 1,00 m para cursos d’ água de até 25,00 m de largura; 

 A cada 2,00 m para cursos d’ água de até 50,00 m de largura; 

 A cada 10,00 m para cursos d’ água de até 100,00 m de largura; 

 A cada 20,00 m para cursos d’água além de 100,00 m de largura, exceto quando da 

existência de modificações bruscas no relevo alagado onde o intervalo aplicado deve permitir 

a identificação desta mudança. 
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11. PRODUTOS E CRONOGRAMA 

Os produtos a serem entregues no que se refere aos serviços topográficos, bem como o cronograma das 

atividades necessárias para seu desenvolvimento, deverão ser definidos em conformidade com o objeto 

contratado e especificado no Termo de Referência do Ato Convocatório. 

 

ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 

1. INTRODUÇÃO 

Estas especificações estabelecem procedimentos, critérios e recomendações utilizados para a execução 

de estudos geotécnicos para orientar a execução de investigações de subsolo que subsidiarão os 

estudos de concepção, projetos básicos e executivos para os sistemas de abastecimento de água. 

Os estudos visam à caracterização geotécnica das camadas constituintes, o que envolve a identificação 

da posição das camadas e do nível d’água, a classificação dos materiais presentes, a determinação de 

parâmetros geomecânicos e geoquímicos, por meio da realização de sondagens, ensaios especiais de 

campo e a coleta de amostras para a realização de ensaios de laboratório. 

Estas especificações são resultado de pesquisa bibliográfica e baseada nas NBRs elencadas no item 3. 

Este documento é uma referência, que apresenta um conteúdo padrão, devendo ser aplicado somente o 

que estiver previsto como escopo do trabalho e considerando as particularidades dos serviços. 

2. OBJETIVO 

Estabelecer normas e diretrizes para a execução de estudos geotécnicos necessários à elaboração dos 

estudos de concepção, dos projetos básicos e executivos para os sistemas de abastecimento de água. 

3. NORMAS TÉCNICAS, REGULAMENTOS E LEIS APLICÁVEIS 

Para realização dos serviços geotécnicos, previstos nessas especificações, é necessário o 

conhecimento das normas, regulamentos e leis discriminados a seguir: 

 NBR 8044/83: Fixa as condições exigíveis a serem observadas nos estudos e serviços 

necessários ao desenvolvimento dos projetos geotécnicos; 

 NBR 6122/86: Fixa as condições básicas a serem observadas nos projetos e execução de 

fundações. 

 NBR 8036/1983: Fixa a programação de sondagem de simples de reconhecimento dos solos 

para fundações; 

 NBR 6502/95: Fixa as definições da terminologia para rochas e solos; 

 NBR 6484/01: Fixa as condições de execução de sondagens de simples reconhecimento dos 

solos com SPT; 

 NBR 7250/82: Fixa os procedimentos para a identificação e descrição de amostras de solo 

obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos; 
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 NBR 9603/86: Fixa as condições exigíveis para as sondagens a trado, dentro dos limites 

impostos pelo equipamento e pelas condições do terreno, com a finalidade de coleta de 

amostras deformadas, determinação da profundidade do nível da água e, identificação dos 

horizontes do terreno; 

 NBR 9820/97: Fixa as condições de coleta de amostra indeformada em solos de baixa 

resistência em furos de sondagem; 

 NBR 9604/86: Fixa as condições de execução de poços trincheiras e retirada de amostras 

indeformadas; 

 NBR 12069/91: Fixa as condições de ensaios para a determinação da resistência do solo à 

penetração estática e contínua ou incremental de uma ponteira padronizada, caracterizada em 

componentes de resistência de ponta e de atrito lateral local. O método fornece dados que 

permitem estimar propriedades dos solos e que são utilizados em projeto e construção de obras 

de terra e de fundações de estrutura; 

 NBR 6458/88: Fixa o modo pelo qual devem ser feitas as determinações de absorção de água e 

das massas específica aparente e dos grãos de pedregulho retidos na peneira 4,8 mm, tendo em 

vista sua aplicação e, em ensaios de solos; 

 NBR 6459/84: Fixa o método para determinação do limite de liquidez dos solos; 

 NBR 6489/84: Fixa as condições para satisfazer as provas de carga do terreno, para fins de 

fundações de sapatas rasas, assim como as informações que devem constar no registro da 

mesma; 

 NBR 6490/85: Fixa as condições exigíveis à seriação dos trabalhos necessários ao 

reconhecimento e amostragem, para fins de caracterização dos materiais, das ocorrências de 

rochas susceptíveis de serem utilizadas como material de construção em obras de engenharia; 

 NBR 6491/85: Fixa os trabalhos necessários ao reconhecimento e amostragem para fins de 

caracterização dos materiais de jazidas de pedregulhos e areia suscetíveis de serem utilizadas 

como material de construção em obras de engenharia; 

 NBR 6508/84: Fixa os procedimentos para a determinação da massa específica dos grãos de 

solos que passam na peneira de 4,8 mm, de acordo com a NBR 5734, por meio de picnômetro, 

através da realização de pelo menos dois ensaios; 

 NBR 7180/88: Fixa o método para determinação do limite de plasticidade e para cálculo do 

índice de plasticidade dos solos; 

 NBR 7181/88: Fixa o método para a análise granulométrica de solos, realizada por peneiramento 

ou por combinação de sedimentação e peneiramento; 

 NBR 7182/88: Fixa o método para a determinação da relação entre o teor de umidade e a massa 

específica aparente seca de solos, quando compactados e, de acordo com os processos 

especificados; 

 NBR 7183: Fixa o modo pelo qual podem ser determinados o limite de contração e a relação de 

contração dos solos; 

 ABGE, 1990: Fixa as diretrizes para execução de sondagens. 
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Além destas Normas deve-se observar a legislação federal, com ênfase nas Leis nº 6.938/81, 8.666/93, 

5.194/77, 6.496/77, 8.078/90, 10.406/02 e Decreto nº 5.452/43 e, demais legislações federal, estadual e 

municipal. 

4. DIRETRIZES GERAIS 

Para execução dos estudos geotécnicos deverá estar incluso todos os equipamentos, material, mão de 

obra, com seus respectivos encargos sociais, BDI/LDI, além dos serviços necessários para o 

desenvolvimento do trabalho, tais como: abertura de picadas, limpezas de vegetação para realização 

dos ensaios. 

A mobilização e desmobilização de serviços de geotecnia compreende: os serviços de carga, transporte 

e descarga dos equipamentos, ferramentas, acessórios, materiais, mão-de-obra inclusive estadia e 

alimentação, necessários e suficientes à execução dos serviços de sondagem à percussão, 

consideradas as horas produtivas e improdutivas dos mesmos, inclusive a montagem e posicionamento 

dos equipamentos no primeiro ponto a ser sondado.  

A contratada deverá realizar visita técnica para conhecimento do local de execução dos serviços e das 

dificuldades locais quanto ao relevo, vegetação e outras circunstâncias do trabalho de campo. 

Quanto às investigações complementares, devem ser seguidas as recomendações da norma NBR 

8044/83 da ABNT. 

De maneira geral, o reconhecimento do subsolo é realizado a partir de sondagens a percussão SPT e/ou 

sondagens a trado, assim como ensaios de caracterização do solo, tais como: umidade natural, 

densidade natural, limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria por peneiramento. 

Os estudos geotécnicos realizados devem demonstrar, com precisão, o tipo de solo ali existente, tanto 

para fins de caracterização como para fins de suporte. 

O furo de sondagem deve ser nivelado e amarrado topograficamente, com indicação das coordenadas 

geográficas no perfil de sondagem e respectivo relatório. 

A quantidade de amostra deve ser proporcional aos ensaios a que se destinam. Os locais das amostras 

devem ser correlacionados com as sondagens executadas e as amostras devem ser identificadas e 

localizadas em planta. 

A quantidade de sondagens será determinada de acordo com a finalidade a que se destinam, entretanto 

as sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 m² de área da projeção em planta da 

edificação, até 1200 m² de área. Entre 1200 m² e 2400 m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400 

m² que excederem de 1200 m². Acima de 2400 m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo 

com o plano particular da construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens 

deve ser: 

a) dois para área da projeção em planta da edificação até 200 m2; 

b) três para área entre 200 m2 e 400 m2. 
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Nos casos em que não houver ainda disposição em planta da edificação, como nos estudos de 

viabilidade, o número de sondagens deve ser fixado de forma que a distância máxima entre elas seja de 

100 m, com um mínimo de três sondagens. 

As amostras devem ser examinadas procurando identificá-las no mínimo por meio das seguintes 

características: granulometria (ver NBR 7181), plasticidade, cor e origem, tais como: solos residuais, 

transportados (coluvionares, aluvionares, fluviais e marinhos) e aterros. 

5. SONDAGENS A PERCUSSÃO SPT 

As sondagens a percussão SPT serão denominadas pela sigla SPT, seguida do número indicativo do 

ponto de sondagem fornecido no plano de investigação de reconhecimento do subsolo. Têm por 

finalidade a determinação dos tipos de solo, suas respectivas profundidades de ocorrência, a posição do 

nível d’água e os índices de resistência à penetração (N) a cada  metro. 

Os furos de sondagem, quando da sua locação, deverão ser marcados com a cravação de um piquete 

de madeira ou material apropriado. Este piquete deverá ter gravada a identificação do furo e estar 

suficientemente cravado no solo para servir de referência de nível para a execução da sondagem e seu 

posterior nivelamento topográfico. 

O procedimento de execução do ensaio, compreendendo as operações de perfuração, amostragem, 

ensaio de penetração dinâmica, ensaio de avanço da perfuração por lavagem e observação do nível 

d’água freático, deve seguir rigorosamente as disposições da NBR 6484/80. 

Os ensaios de penetração dinâmica devem ser realizados a cada metro de profundidade. Além disso, 

deve-se realizar um ensaio logo abaixo da camada vegetal (solo superficial com grande porcentagem de 

matéria orgânica), devendo ser indicada a espessura da camada vegetal. No caso de ausência da 

camada vegetal, o primeiro ensaio deverá ser realizado na superfície do terreno (profundidade 0,0), 

devendo ser indicado no perfil “camada vegetal ausente”. 

A cada metro de perfuração, a partir de 1 m de profundidade, devem ser colhidas amostras dos solos por 

meio do amostrador padrão, com execução de SPT. 

As sondagens a percussão serão paralisadas quando forem atingidos solos impenetráveis, definidos de 

acordo com os critérios da NBR 6484/80, ou quando: forem atingidas as profundidades solicitadas pela 

Contratante. 

 em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para penetração dos 15 cm iniciais do amostrador 

padrão; 

 em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para penetração dos 30 cm iniciais do amostrador 

padrão; e 

 em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 cm do amostrador padrão. 

Dependendo do tipo de obra, das cargas a serem transmitidas às fundações e da natureza do subsolo, 

admite-se a paralisação da sondagem em solos de menor resistência à penetração do que aquela 

discriminada no item anterior, desde que haja uma justificativa geotécnica. 
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As amostras de solo obtidas na sondagem devem ser identificadas e descritas de acordo com os 

critérios definidos na NBR 7250/82. 

As amostras obtidas da sondagem devem ser conservadas em laboratório e colocadas à disposição da 

Contratante, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, contados a partir da entrega do relatório final. 

Os resultados das sondagens deverão ser apresentados em desenhos contendo o perfil individual de 

cada sondagem ou seções do subsolo, nos quais devem constar, obrigatoriamente: 

 Nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado ou contratante, local da obra, 

indicação do número do trabalho e os vistos do desenhista, engenheiro civil ou geólogo, 

responsável pelo trabalho; 

 Diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execução das sondagens; 

 Número (s) da (s) sondagem (s); 

 Cota (s) da (s) boca (s) dos furos (s) de sondagem, com precisão centimétrica; 

 Linhas horizontais cotadas a cada 5 m em relação à referência de nível; 

 Posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras não recuperadas e os 

detritos colhidos na circulação de água; 

 As profundidades, em relação à boca do furo, das transições das camadas e do final da (s) 

sondagem (s); 

 De resistência à penetração N ou relações do número de golpes pela penetração (expressa em 

centímetros) do amostrador; 

 Identificação dos solos amostrados e convenção gráfica dos mesmos conforme a NBR 13441; 

 A posição do (s) nível (is) d’água encontrado (s) e a (s) respectiva (s) data (s) de observação 

(ões), indicando se houve pressão ou perda de água durante a perfuração; 

 Indicação da não ocorrência de nível de água, quando não encontrado; 

 Datas de início e término de cada sondagem; 

 Indicação dos processos de perfuração empregados (TH trado helicoidal, CA - circulação de 

água) e respectivos trechos, bem como as posições sucessivas do tubo de revestimento e uso 

de lama de estabilização quando utilizada; 

 Procedimentos especiais utilizados, previstos nesta norma; e 

 Resultado dos ensaios de avanço de perfuração por circulação d’água. 

As sondagens deverão ser desenhadas na escala vertical de 1:100. 

6. SONDAGENS A TRADO 

As sondagens a trado serão denominadas pela sigla ST, seguida do número indicativo do ponto de 

sondagem fornecido no plano de investigação de reconhecimento do subsolo. Têm por finalidade a 

coleta de amostras deformadas e a determinação dos tipos de solo, suas respectivas profundidades de 

ocorrência e a profundidade do nível d’água. 

Os furos de sondagem, quando da sua locação, deverão ser marcados com a cravação de um piquete 

de madeira ou material apropriado. Este piquete deverá ter gravada a identificação do furo e estar 



 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 

91 

 

suficientemente cravado no solo para servir de referência de nível para a execução da sondagem e seu 

posterior nivelamento topográfico. 

A aparelhagem a ser utilizada deve obedecer rigorosamente às prescrições da NBR 9603/86. O executor 

deverá fornecer obrigatoriamente equipamento para execução de sondagens de até 5,0 (cinco) metros e, 

eventualmente, para profundidades maiores desde que solicitado pela Contratante. O executor deverá 

substituir qualquer equipamento considerado inadequado pela Contratante. 

O procedimento de execução do ensaio deve seguir rigorosamente as disposições da NBR 9603/86. 

As sondagens a trado serão paralisadas quando: 

 Atingir a profundidade especificada na programação dos serviços; 

 Desmoronamentos sucessivos da parede do furo; 

 O avanço do trado ou ponteira for inferior a 50 mm em 10 minutos de operação contínua de 

perfuração. 

As amostras de solo obtidas na sondagem devem ser identificadas e descritas de acordo com os 

critérios definidos na NBR 7250/82. 

Quando o material perfurado for homogêneo, as amostras devem se coletadas a cada metro, no entanto 

se houver mudança no transcorrer do metro perfurado, devem ser coletadas tantas amostras quantos 

forem os diferentes tipos de material. 

As amostras obtidas da sondagem devem se conservadas em laboratório e colocadas à disposição da 

Contratante pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, contados a partir da entrega dos resultados. 

Deverá ser indicada, em todos os perfis, a espessura da camada vegetal atravessada. 

Os resultados da sondagem a trado deverão ser apresentados em perfis individuais elaborados de 

acordo com as disposições da NBR 9603/86. 

7. PRODUTOS E CRONOGRAMA 

Os produtos a serem entregues no que se refere aos serviços geotécnicos, bem como o cronograma das 

atividades necessárias para seu desenvolvimento, deverão ser definidos em conformidade com o objeto 

contratado e especificado neste Termo de Referência. 
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ANEXO II 

PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA  

Lotes 01 e 02 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

1. Para mensuração da Proposta Técnica serão avaliados os seguintes quesitos, distintamente para os 

Lotes 01 e 02, nos termos dos itens 1.3, 4.1 a 4.5 do Ato Convocatório:  

(A) Experiência Específica da Concorrente relacionada ao serviço (0 - 20 pontos); 

(B) Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho, Metodologia e Fluxograma (0 - 25 pontos); e 

(C) Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave (0 - 55 pontos).  

 
2. A nota da Proposta Técnica, denominada Índice Técnico (IT), será dada pelo somatório dos pontos 

atribuídos aos quesitos:  

IT = A + B + C 

 

Do QUESITO A - Experiência específica da concorrente relacionada ao serviço: 

 
3. A Experiência Específica da Concorrente - QUESITO (A) - será avaliada e pontuada de 0 a 20 (zero 

a vinte) com base nos Atestados de Capacidade Técnica que comprovem, EXPRESSAMENTE, a 

realização de SERVIÇOS DE PROJETOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 

MUNICÍPIOS, emitidos por órgão ou entidade pública ou empresas privadas, devidamente 

registrados no respectivo Conselho de Classe, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) - com vinculação de atestado/declaração e outros documentos emitidos 

pelo contratante/proprietário, apresentados no envelope “1 PROPOSTA TÉCNICA”, conforme 

determina a Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 e a Lei nº 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010. 

 
4. A CAT constituirá prova da experiência específica da concorrente somente se o responsável 

técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico. A referida 

vinculação à CAT deverá ser comprovada por meio de Certidão de Registro e Quitação 

atualizada ou documento equivalente, emitida pelo Conselho Regional ao qual o profissional 

for registrado, entregue no envelope “1 PROPOSTA TÉCNICA”.  

 

4.1. Para a comprovação da Experiência específica da concorrente (QUESITO A), esta poderá se 

utilizar da CAT que comporá sua Proposta Técnica relativa à comprovação da Experiência e 

conhecimento específico da equipe chave (QUESITO C), devendo referida CAT ser 

obrigatoriamente juntada, tanto para a comprovação do QUESITO A quanto para a 

comprovação do QUESITO C. 

 

5. A CAT apresentada deverá conter número de controle ou identificador para consulta ao 

respectivo Conselho Regional acerca da autenticidade e da validade do documento.  
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6. Os documentos para comprovação da Experiência Específica da Concorrente - QUESITO (A) - 

deverão obrigatoriamente ser autenticados em cartório, ou apresentados em original, os quais 

ficarão juntados ao processo. 

 
7. Será considerado o máximo de 05 (cinco) atestados. Os que excederem este total serão 

descartados e não serão avaliados. Caso a proponente envie um número de atestados superior a 

05 (cinco), serão avaliados/considerados, em ordem cronológica, os 05 (cinco) mais recentes. 

 
8. Para cada atestado apresentado serão aplicados os critérios abaixo estabelecidos na Tabela 01, 

sendo que para fins de experiência da empresa, somente serão computados trabalhos relativos 

a elaboração de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água em municípios, não sendo 

computados trabalhos relativos a estudos ambientais de qualquer natureza ou relacionados 

a outros setores do saneamento básico. 

 
9. Os atestados serão analisados e pontuados de acordo com o seu conteúdo, sendo somados para 

aferição da pontuação final.  

 

9.1. Caso um único atestado contemple trabalhos individualmente mensuráveis e absolutamente 

independentes, serão analisados e pontuados individualmente, sendo somados para aferição da 

pontuação final. 

 

TABELA 01 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (A)  

Pontos 
Máximos 

A 
Trabalhos executados, comprovados através de atestados técnicos chancelados no CREA, 
acompanhados da respectiva CAT, de elaboração de Projetos referentes ao Sistema de 
Abastecimento de Água em municípios, sendo 04 pontos por trabalho.  

20 

A  Total Máximo 20 

 

Do QUESITO B - Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho, Metodologia e Fluxograma: 

 
10. A Proposta de Trabalho será avaliada e pontuada de 0 a 25 (zero a vinte e cinco) com base na 

descrição do Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho, Metodologia e Fluxograma, a ser 

apresentada em no máximo 30 páginas. 

TABELA 02 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA, PLANO DE TRABALHO,  

METODOLOGIA E FLUXOGRAMA (B) 

Pontos 
Máximos 

B.1 

Conhecimento do Problema: abordagem sobre os problemas enfrentados pelos municípios que 
integram a Bacia Hidrográfica do Rio Piranga e mais especificamente sobre o município foco do 
presente Ato Convocatório, no que tange às condições e características do sistema de 
abastecimento de água. 

05 

B.2 
Plano de Trabalho: texto indicando a relação das atividades a serem desenvolvidas por produto 
previsto, bem como a forma de relacionamento com a contratante. 

05 

B.3 Metodologia: descrição sucinta das atividades a serem desenvolvidas para cada serviço previsto, 10 
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com especificações técnicas e forma de apresentação dos produtos que serão entregues. 

B.4 
Fluxograma: deverá ser apresentado fluxograma de execução das atividades, definindo como a 
concorrente prevê equacionar a inter-relação entre as várias atividades a serem desenvolvidas. Este 
fluxograma deverá ser coerente e suficiente em relação ao plano de trabalho como um todo. 

05 

B  Total Máximo 25 

 

Do QUESITO C - Experiência e conhecimento específico da equipe chave: 

11. A Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave - QUESITO (C) - proposta pela 

Concorrente para desenvolvimento dos serviços serão avaliados e pontuados a partir dos seus 

respectivos currículos, devidamente comprovados com base nos Atestados de Capacidade Técnica 

acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) a que estejam vinculados, 

observado o item 9 do QUESITO A - Experiência específica da concorrente, apresentados conforme 

descrito no Ato Convocatório e TDR. 

 

11.1. O disposto neste item 11 não se aplica ao Profissional Desenhista Projetista, o qual somente 

será apresentado quando da contratação, não sendo pontuado para a experiência e conhecimento 

específico da equipe chave deste QUESITO C. 

 

12. Os documentos para comprovação da Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave - 

QUESITO (C) - deverão obrigatoriamente ser autenticados em cartório, ou apresentados em 

original, os quais ficarão juntados ao processo. 

 
13. Para cada um dos membros da Equipe Chave deverá ser apresentado o Termo de Compromisso de 

Participação, que deverá ser inserido dentro do envelope “1 PROPOSTA TÉCNICA”. O modelo do 

Termo de Compromisso encontra-se no Anexo VI.   

 
14. Os profissionais da equipe chave devem apresentar cópia autenticada em cartório do diploma (ou 

equivalente) e do respectivo registro profissional, nas áreas de formação exigidas no quadro a 

seguir. 

 
15. A pontuação mínima e máxima atribuída a cada membro da equipe é apresentada no quadro a 

seguir. 

 
16. A concorrente será desclassificada se algum membro da Equipe Chave não alcançar a pontuação 

mínima exigida. 
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TABELA 03 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE (C) 

Pontos 
Mínimos 

Pontos 
Máximos  

C.1 

Profissional I – Engenheiro Coordenador: profissional de nível superior em Engenharia 
(Ambiental, Civil ou Sanitarista), com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em 
saneamento ou projetos, com experiência comprovada na área de planejamento, 
saneamento e/ou gestão ambiental, com foco em coordenação, elaboração ou 
desenvolvimento de projetos de abastecimento de água em municípios. 

14 22 

C.2 

Profissional II - Engenheiro Especialista - Saneamento: profissional de nível superior em 
Engenharia (Ambiental, Civil ou Sanitarista), com experiência comprovada na área de 
projetos de sistemas de abastecimento de água em municípios, abrangendo etapas como 
captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. 

05 11 

C.3. 
Profissional III - Engenheiro Especialista - Elétrica: profissional de nível superior em 
Engenharia Elétrica com experiência comprovada na área de projetos elétricos para 
sistemas de abastecimento de água. 

05 11 

C.4 
Profissional IV - Engenheiro Especialista - Estrutura: profissional de nível superior em 
Engenharia Civil com experiência comprovada na área de projetos de estrutura e fundação 
para sistemas de abastecimento de água. 

05 11 

C Total 32 55 

 

17. A atribuição dos supracitados “Pontos Mínimos e Máximos”, será calculado conforme explicitado 

abaixo: 

TABELA 04 
Pontos atribuídos ao subcritério de avaliação para qualificação da equipe chave. 

(Profissional I) 

Pontos 
Mínimos 

Pontos 
Máximos 

D.1  

Experiência profissional mínima, conforme descrito no item C.1: contado por cada atestado 
vinculado à CAT, sendo atribuídos 1,5 (um vírgula cinco) pontos por cada atestado, até um 
máximo de 15 (quinze) pontos, comprovados conforme as disposições do Item 11 e 
seguintes, deste Quesito C.  

15 15 

D.2 

Experiência profissional adicional à mínima exigida no item C.1: contado por cada atestado 
vinculado à CAT, sendo atribuído 1,4 (um vírgula quatro) ponto por cada atestado, até um 
máximo de 7 (sete) pontos, comprovados conforme as disposições do Item 11 e seguintes, 
deste Quesito C. 

0 07 

Total  14 22  

 
 

TABELA 05 
Pontos atribuídos aos subcritérios de avaliação para qualificação da equipe chave. 

(Profissionais II a IV) 

Pontos 
Mínimos 

Pontos 
Máximos 

D.1  

Experiência profissional mínima, conforme descrito nos itens C.2 a C.4: contado por cada 
atestado vinculado à CAT, sendo atribuído 01 (um) ponto por cada atestado, totalizando 06 
(seis) pontos, comprovados conforme as disposições do Item 11 e seguintes, deste Quesito 
C. 

06 06  

D.2 

Experiência profissional adicional à mínima exigida nos itens C.2 a C.4: contado por cada 
atestado vinculado à CAT, sendo atribuído 01 (um) ponto por cada atestado, até um 
máximo de 05 (cinco) pontos, comprovados conforme as disposições do Item 11 e 
seguintes, deste Quesito C. 

0 05 

Total  05 11  

 
 

17.1. A CAT apresentada por um profissional não tem valor para outro profissional, mesmo relativa à 

ART’s do tipo “Equipe” ou equivalente Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devendo cada 

profissional apresentar a sua CAT. 
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18. A nota mínima obtida na mensuração da Proposta Técnica é de 60% (sessenta por cento), 

correspondendo a um Índice Técnico de 60 (sessenta) pontos, sendo que as propostas que não 

alcançarem este patamar serão desclassificadas. 
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ANEXO II A 

MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

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 = 
Circulante Passivo

Circulante Ativo
 

LG = 
Prazo Longo a Exigível + Circulante Passivo

Prazo Longo a Realizável+Circulante Ativo
 

SG = 
Prazo Longo a Exigível + Circulante Passivo

Total Ativo
 

 

__________________,__________de_____________ de 2016. 

Nome legível:____________________________________________________  

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 
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ANEXO III - A 

MODELO DE TERMO DE PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE 01 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

Ao [Contratante] 

 

Prezados Senhores, 

 

Examinamos o teor dos documentos e apresentamos a presente proposta, em conformidade com as 

Especificações Técnicas e Ato Convocatório, no valor de R$ ....... (......reais), conforme segue:   

 

Valor por Produto – Lote 01: 

Produto Valor (R$) 

I – Plano de Trabalho   

II - Estudo de Concepção   

III - Projeto Básico   

IV - Projeto Executivo   

 

 

Valor Total da proposta do Lote 01: 

Valor total da proposta Lote 01 R$ 

 

Temos ciência de que os pagamentos serão realizados de acordo com o parcelamento demonstrado na 

Tabela abaixo. 

Pagamento do Lote 01 
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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 6 – RESPONSABILIDADES, 7 – OBJETOS E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

DE CADA LOTE, 8 – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, 9 – PRODUTOS E FORMA DE 

APRESENTAÇÃO, 10 – PRAZOS E PRODUTOS, 11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E 

DESEMBOLSO. 

 

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 6.10.1 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 07/2016. 

 

 
Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

 

__________________,__________de_____________ de 2016. 

 

Nome legível:____________________________________________________  

 

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 

 

 

 

 

 

Carimbo da Empresa:______________________________________________  

 

Endereço Completo: _______________________________________________ 

 

Telefone: _________________ E-mail: ______________________ 

 

Banco:_________________, Agência:______ Número da Conta Bancária:___________. 
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ANEXO III- B 

MODELO DE TERMO DE PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE 02 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

Ao [Contratante] 

 

Prezados Senhores, 

 

Examinamos o teor dos documentos e apresentamos a presente proposta, em conformidade com as 

Especificações Técnicas e Ato Convocatório, no valor de R$ ....... (......reais), conforme segue:   

 

Valor por Produto – Lote 02: 

Produto Valor (R$) 

I – Plano de Trabalho   

II - Estudo de Concepção   

III - Projeto Básico   

IV - Projeto Executivo   

 

 

Valor Total da proposta do Lote 02: 

Valor total da proposta Lote 02 R$ 

 

Temos ciência de que os pagamentos serão realizados de acordo com o parcelamento demonstrado nas 

Tabelas abaixo, para cada um dos Lotes. 

 

Pagamento do Lote 02 
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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 6 – RESPONSABILIDADES, 7 – OBJETOS E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

DE CADA LOTE, 8 – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, 9 – PRODUTOS E FORMA DE 

APRESENTAÇÃO, 10 – PRAZOS E PRODUTOS, 11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E 

DESEMBOLSO. 

 

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 6.10.1 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 07/2016. 

 

 
Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

 

__________________,__________de_____________ de 2016. 

 

Nome legível:____________________________________________________  

 

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 

 

 

 

 

Carimbo da Empresa:______________________________________________  

 

Endereço Completo: _______________________________________________ 

 

Telefone: _________________ E-mail: ______________________ 

 

Banco:_________________, Agência:______ Número da Conta Bancária:___________. 
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ANEXO IV - A 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES DE IDADE – LOTE 01 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

 

 

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 2016. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO IV - B 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES DE IDADE – LOTE 02 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

 

 

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 2016. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO V - A 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS – LOTE 01 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

 

 

 

 

I. 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 Ato Convocatório, incluindo não constar em seu quadro societário, de dirigentes, bem 

como na equipe chave apresentada para o certame, cônjuge, companheiro (a) ou parentes, até o 

terceiro grau de qualquer funcionário do IBIO - AGB Doce (Órgãos da Administração, Diretoria, 

Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal), ou que seja membro de 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO V - B 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS – LOTE 02 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

 

 

 

 

I. 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 Ato Convocatório, incluindo não constar em seu quadro societário, de dirigentes, bem 

como na equipe chave apresentada para o certame, cônjuge, companheiro (a) ou parentes, até o 

terceiro grau de qualquer funcionário do IBIO - AGB Doce (Órgãos da Administração, Diretoria, 

Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal), ou que seja membro de 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO VI - A 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO - LOTE 01 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016  

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL 

Nome:  

Profissão principal:  

Registro profissional / Órgão de registro:  

RG / Órgão expedidor / UF:  

CPF: 

 

Na qualidade de participante da Seleção de Propostas objeto do Ato Convocatório nº 07/2016, para 

contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de estudos e projetos para a 

ampliação do sistema de abastecimento de água existente no município de Viçosa-MG, incluindo 

captação de água bruta, EEAB - estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água 

tratada, UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I (LOTE 01), 

DECLARO, por este ato, que concordo em exercer as funções para o qual sou indicado pela 

PROPONENTE LICITANTE, na vigência do Contrato de Prestação de Serviços, bem como com as 

condições estabelecidas no referido Ato Convocatório, e que não integro equipe técnica de outra 

Licitante Concorrente no mesmo processo seletivo. 

 

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

 

Local, _____ de ___________________de 2016. 

 

 

Assinatura do Profissional 
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ANEXO VI - B 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO - LOTE 02 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016  

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL 

Nome:  

Profissão principal:  

Registro profissional / Órgão de registro:  

RG / Órgão expedidor / UF:  

CPF: 

 

Na qualidade de participante da Seleção de Propostas objeto do Ato Convocatório nº 07/2016, para 

contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de estudos e projetos para a 

implantação de novo sistema de abastecimento de água no município de Viçosa-MG, incluindo nova 

captação de água bruta, EEAB - estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água 

tratada, adutora de água bruta/tratada, ETA - estação de tratamento de água, UTR - unidade de 

tratamento de resíduos da ETA e reservatório (LOTE 02), DECLARO, por este ato, que concordo em 

exercer as funções para o qual sou indicado pela PROPONENTE LICITANTE, na vigência do Contrato 

de Prestação de Serviços, bem como com as condições estabelecidas no referido Ato Convocatório, e 

que não integro equipe técnica de outro Licitante Concorrente no mesmo processo seletivo. 

 

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

 

Local, _____ de ___________________de 2016. 

 

 

Assinatura do Profissional 
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ANEXO VII 

 

MODELOS DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 – IBIO - AGB Doce 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA TÉCNICA 

LOTE: ...... (preencher o Lote) 

 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço completo 

Telefones 

Email 

Responsável para Contato: 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 – IBIO - AGB Doce 

ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇO 

LOTE: ...... (preencher o Lote) 

 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço completo 

Telefones 

Email 

Responsável para Contato: 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 – IBIO - AGB Doce 

ENVELOPE 3 - HABILITAÇÃO 

LOTE: ...... (preencher o Lote) 

 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço completo 

Telefones 

Email 

Responsável para Contato: 
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*A descrição do objeto contratual, do prazo de entrega dos produtos e demais circunstâncias 

relativas a cada Lote do Ato Convocatório está condicionada à definição dos licitantes 

vencedores de cada Lote, ou à ocorrência de uma mesma licitante sagrar-se vencedora dos 02 

(dois) lotes. 

 

ANEXO VIII 

 

MINUTA DE TERMO CONTRATUAL 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2016 

 

 

CONTRATO N° ______ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA (IBIO – AGB DOCE), ENTIDADE 

DELEGATÁRIA 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 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  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 em conformidade com a 

Seleção modalidade Coleta de Preços, tipo Técnica e Preço - Ato Convocatório n° 07/2016, e com a 

respectiva proposta da Licitante ora CONTRATADA, nos termos da Resolução ANA nº 552/2011 e, 

subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços para a implantação e ampliação de sistemas de 

abastecimento de água no município de Viçosa-MG, conforme disposto nos Lotes 01 e 02 a seguir 

dispostos: 
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LOTE 1: Estudos e projetos para a ampliação do sistema de abastecimento de água existente no 

município de Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - estação elevatória de água 

bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, UTR - unidade de tratamento de resíduos da 

ETA e interligação da ETA II a ETA I.  

 

LOTE 2: estudos e projetos para a implantação de novo sistema de abastecimento de água no 

município de Viçosa-MG, incluindo nova captação de água bruta, EEAB - estação elevatória de 

água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, adutora de água bruta/tratada, ETA - 

estação de tratamento de esgoto, UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA e reservatório. 

 

Parágrafo Único 

Os Lotes 01 e 02 deverão ser entregues consoante especificações técnicas constantes no Ato 

Convocatório nº 07/2016 e seus Anexos, em especial as especificações constantes nos itens 6 – 

RESPONSABILIDADES, 7 – OBJETOS E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA LOTE, 8 – 

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, 9 – PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO, 10 – 

PRAZOS E PRODUTOS, 11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO  do Anexo I - Termo 

de Referência (TDR), que também se faz parte integrante deste Contrato, observado o disposto na 

Clausula Terceira, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  

O preço global estimado do presente Contrato é de R$ XX (XX reais), correspondente à prestação dos 

serviços descritos na Cláusula Primeira e Cláusula Terceira deste Contrato, bem como no - Termo de 

Referência (TDR) - Anexo I do Ato Convocatório nº 07/2016, que dele faz parte. 

 

Parágrafo Primeiro 

Os valores contratados não sofrerão reajustes, ainda que prorrogado o Contrato para a entrega total do 

objeto, bem como para atender às adequações técnicas que se fizerem necessárias, conforme disposto 

na 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, diárias de viagem, 

hospedagem, transporte, deslocamento e alimentação, bem como materiais, mercadorias insumos, 

equipamentos e quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços citados na Cláusula Primeira, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência (TDR) - Anexo I do Ato Convocatório nº 07/2016, e neste Contrato, 

sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava deste instrumento, devendo entregar 

os seguintes produtos: 
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 Produto 1: Plano de Trabalho 

 Produto 2: Estudo de Concepção 

 Produto 3: Projeto Básico 

 Produto 4: Projeto Executivo 

 

Parágrafo Único 

Os Produtos dispostos no Caput desta Cláusula Terceira deverão observar e atender os seguintes 

requisitos: 

I. Os Produtos deverão ser redigidos na língua portuguesa e entregues por endereço eletrônico, 

em versão preliminar, para análise e aprovação pela Equipe Gestora de Contrato.  

II. A versão final, após aprovação da Equipe Gestora de Contrato, deverá ser entregue em 03 

(três) cópias impressas em papel A4 (210 x 297 mm), frente e verso, para o caso de  texto 

salvo quando a diagramação apresentar-se em melhor forma quando impressa somente no 

anverso , e em meio digital, em CD ou DVD gravado em seção fechada, tanto em PDF quanto 

em Word (editável), devidamente identificado, também em 03 (três) cópias.  

III. Mapas e plantas deverão estar digitalizados nos softwares ArcGis e AutoCad,ou outros 

softwares compatíveis. 

IV. As cópias serão destinadas para o Município de Viçosa, o IBIO AGB Doce e o CBH Piranga. 

V. Os Produtos deverão ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, formulários, entre outros 

elementos que se fizerem necessários para perfeita compreensão de seu conteúdo. 

VI. Caso os Produtos não sejam aprovados deverão ser complementados, readequados e 

reapresentados, pela CONTRATADA, à Equipe Gestora de Contrato para aprovação final, sem 

qualquer custo adicional, observado o disposto na Cláusula Sétima. 

VII. Todas as peças componentes do trabalho executado pela CONTRATADA – relatórios, plantas, 

desenhos, planilhas, banco de dados, fotos, filmagens, imagens e mapas, dentre outros – 

inclusive originais e CDs e/ou DVDs, serão de PROPRIEDADE EXCLUSIVA do 

CONTRATANTE e do Município de Viçosa, os quais devem ser entregues pela CONTRATADA 

conforme Tabelas 01 e 02 da Cláusula Quarta. 

VIII. A CONTRATADA poderá reter cópia dos Produtos indicados, mas sua utilização para fins 

diferentes do objeto deste instrumento necessitará de autorização prévia e formal do 

CONTRATANTE mesmo depois de encerrado o Contrato, sob pena das implicações legais 

relativas à propriedade intelectual. 

IX. Ressalta-se que o projeto deve vir acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART dos profissionais responsáveis, devendo ser emitida uma para cada Produto. 
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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, contados 

do expresso atesto/aprovação do IBIO - AGB Doce relativamente aos respectivos produtos 

estabelecidos na Cláusula Terceira, mediante a apresentação de Nota Fiscal 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 realizados de acordo com o parcelamento e percentuais demonstrados nas 

Tabelas 01 e 02, para cada um dos Lotes.  

 

Tabela 01: Pagamento do Lote 01 

Prazo de 
entrega 
em dias 

Produto Volume 
% do 

Pagamento 

% do 
Pagamento 
Acumulado 

30 
1 - Plano de 

Trabalho 
1 Plano de Trabalho 15 15 

60 
2 - Estudo de 
Concepção 

2 
Diagnóstico da situação atual e critérios 

para concepção 
25 40 3 Alternativas e comparações 

4 Desenhos do Estudo de Concepção 

120 
3 - Projeto 

Básico 

5 
Memorial descritivo e de cálculo e 

especificações 

30 70 

6 Desenhos do Projeto Básico 

7 Orçamento, cronograma e desapropriações 

8 Levantamentos de campo  

9 Resumo técnico 

180 
4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

30 100 

11 Projeto de automação e controle 

12 Projeto estrutural e de fundações 

13 
Detalhamentos, orçamento e cronograma 

da obra 
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Tabela 02: Pagamento do Lote 02 

Prazo 
de 

entrega 
em dias 

Produto Volume 
% do 

Pagamento 

% do 
Pagamento 
Acumulado 

30 
1 - Plano de 

Trabalho 
1 Plano de Trabalho 15 15 

90 
2 - Estudo de 
Concepção 

2 
Diagnóstico da situação atual e critérios para 

concepção 
25 40 3 Alternativas e comparações 

4 Desenhos do Estudo de Concepção 

180 
3 - Projeto 

Básico 

5 
Memorial descritivo e de cálculo e 

especificações 

30 70 

6 Desenhos do Projeto Básico 

7 Orçamento, cronograma e desapropriações 

8 Levantamentos de campo  

9 Resumo técnico 

270 
4 - Projeto 
Executivo 

10 Projeto Elétrico 

30 100 

11 Projeto de automação e controle 

12 Projeto estrutural e de fundações 

13 
Detalhamentos, orçamento e cronograma da 

obra 

 

Parágrafo Segundo 

Somente produtos expressamente validados pela CONTRATANTE serão considerados como entregas 

válidas para a composição dos lotes previstos, e constituirão produtos para fins de pagamento de 

parcela dos serviços da CONTRATADA, observado o disposto nas Tabelas 01 e 02, constantes do 

Paragrafo Primeiro desta Cláusula Quarta. 

 

Parágrafo Terceiro  

A Nota Fiscal/Fatura somente será emitida após o expresso atesto/aprovação dos respectivos produtos e 

determinação do IBIO - AGB Doce, devendo especificar os recursos financeiros constante da Cláusula 

Quinta e especificado nas respectivas Ordens de Serviço, observado o seguinte:  

I. Para que o pagamento ocorra dentro do mesmo mês de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

nos termos do caput desta Cláusula Quarta, os Produtos constantes do Item  9 – PRODUTOS E 

FORMA DE APRESENTAÇÃO do Anexo I (TDR) 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 caput do Parágrafo Quarto..  

 

II. Os Produtos 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, observado o prazo de 

pagamento disposto no caput desta Cláusula Quarta.. 
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Parágrafo Quarto 

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 Quinto 

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, do 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. 

 

Parágrafo Sexto 

Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado, obrigatoriamente, o seguinte: 

I. O número do Ato Convocatório;  

II. O número deste Contrato;  

III. O número do Contrato de Gestão especificado na ordem de serviço; 

IV. O número da respectiva ordem de serviço ou requisição, quando for o caso;  

V. A descrição dos serviços prestados conforme o objeto do presente Contrato (e respectivas 

ordens de serviço), com o respectivo valor bruto; e 

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

 

Parágrafo Sétimo 

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. 

 

Parágrafo Oitavo 

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 Nono 

Dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter ou deduzir:  

I. O valor das multas porventura aplicadas; 

II. Os valores 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.  
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Parágrafo Décimo Primeiro 

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) – Anexo I do Ato Convocatório nº 07/2016, que é parte 

integrante deste Contrato. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Os eventuais pagamentos processados pelo CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas 

obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços. 

 

Parágrafo Décimo Segundo 

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 pagos com recursos do Contrato de Gestão ANA nº 

072/2011, firmado entre o IBIO – AGB Doce e a Agência Nacional das Águas – ANA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

I - Da CONTRATADA  

 

a) O objeto contratado deverá ser realizado no local, dia e hora determinados pela 

CONTRATANTE, em especial no Município de Viçosa, 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, conforme 

especificações técnicas constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Ato Convocatório nº 

07/2016, e produtos dispostos na Clausula Terceira deste Contrato, seguindo ainda as 

disposições constantes na proposta da CONTRATADA. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

eventos ora contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, de modo a 

atender aos apontamentos dispostos nos pareceres do IBIO - AGB Doce e/ou do Município de 

Viçosa, observado o disposto no Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima. 

c) 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 da 

CONTRATANTE ou demais órgãos ou entidades, inclusive àquelas referentes à identificação, 

trajes, higiene, trânsito e permanência em suas dependências. 

d) Caso a CONTRATADA não cumpra com os níveis de serviços previstos no Ato Convocatório 

07/2015, a CONTRATANTE, independente das sanções legais previstas, se reserva o direito 
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de contratar terceiros para a execução dos serviços que não puderam ser executados pela 

CONTRATADA, incorrendo a CONTRATADA em todas as despesas decorrentes de tal fato. 

e) Executar os serviços com o necessário zelo, correção, celeridade e ética, envidando todos os 

esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação. 

f) 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 do Conselho de 

Engenharia. 

g) Não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto desta contratação, nem 

substabelecer, sem prévio consentimento e autorização expressa da CONTRATANTE.  

h) Zelar pelo sigilo dos dados, informações e quaisquer documentos que, porventura, venha ter 

acesso.  

i) 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.  

j) Manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação exigidas no Ato 

Convocatório, inclusive as regularidades fiscais, por meio de apresentação de Certidões 

Negativas de Débitos (CND), 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. 

k) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer ocorrência de falhas ou impropriedades 

que possam comprometer a execução dos serviços contratados.  

l) 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; 

m) Prestar esclarecimentos ao IBIO - AGB Doce sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, independente de solicitação; 

n) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos serviços a si adjudicados; 

o) Atender prioritariamente as solicitações feitas pela CONTRATANTE; 

p) Atender às solicitações de serviços através de requisição formal, por escrito ou por meio 

eletrônico, encaminhadas por funcionários devidamente credenciados, junto à CONTRATADA; 

q) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na prestação dos serviços 

contratados. 

 

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. 
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c) Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas quando da realização do objeto 

contratado. 

d) Atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega e a realização do serviço contratado. 

e) Notificar a CONTRATADA sobre eventuais penalidades a serem aplicadas, bem como acerca 

da existência de quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato.  

g) Efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato.  

h) 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 é de 10 (dez) meses com início a partir da data de sua 

assinatura e publicação no endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, e o prazo para a entrega de cada 

Lote será o seguinte: 

I. LOTE 01: 06 (seis) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

II. LOTE 02: 09 (nove) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

Parágrafo Primeiro 

Os produtos deverão ser entregues pela CONTRATADA, nos prazos dispostos nas Tabelas 01 e 02 da 

Cláusula Quarta, 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 

Município de Viçosa e/ou do IBIO - AGB Doce, observado, ainda, o disposto no Parágrafo Primeiro da 

Cláusula Segunda, relativamente à vedação de qualquer 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 e/ou do Município de 

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

entrega final do produto, mediante Termo Aditivo, sem qualquer 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;  
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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. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não 

superior a 02 (dois) anos;  

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

à CONTRATANTE por perdas e danos. 

VII. 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 05 (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 pela CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Terceiro 

Caso a importância devida não seja recolhida será descontada automaticamente dos valores a serem 

pagos à CONTRATADA, ou cobrada 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. 

 

Parágrafo Quinto 

As multas estipuladas nesta Cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou 

parcial das obrigações assumidas.  
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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 07/2016, 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 pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, nos 

casos de: 

 

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III. Lentidão do cumprimento do serviço nos prazos estipulados; 

IV. Atraso injustificado no início do serviço; 

V. Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação ao IBIO AGB Doce; 
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VI. Subcontratação total ou parcial do seu 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 ou o falecimento do contratado; 

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, justificadas e determinadas pela Diretoria do 

IBIO AGB Doce e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

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  

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. 

V. A contratação dos serviços descritos neste Contrato não gera qualquer vinculo 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. 

 

 

http://www.ibioagbdoce.org.br/
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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.  

 

____________________________, _____ de ______________ de 2016. 

 

_____________________________ 

 

_________________________________ 

CONTRATADA  

 

CONTRATANTE  
Ricardo Alcântara Valory  
Diretor Geral  
IBIO – AGB Doce 

 
______________________________ 

CONTRATANTE  
Fabiano Henrique da Silva Alves 
Diretor Técnico 
IBIO – AGB Doce 
 

TESTEMUNHAS:  

NOME ____________________________  NOME ____________________________  

CPF ______________________________  

CI _______________________________  

CPF ______________________________  

CI _______________________________  

 


