PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
REALIZADO POR MEIO DA INTERNET
TIPO: Menor Preço global.
PROCESSO No: 029 / 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO
DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS AO TRAÇADO
COM CAPTAÇÃO NA BARRAGEM DO RIO PACAS/BALSAMO CONFORME TERMO DE
ADESÃO 005/2016 SEPLAG/PE
Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do
Anexo I deste Edital.
ORGÃO: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA
Início das Propostas:26/10/2021 08:00
Limite para Impugnação:04/11/2021 08:00
Limite para Esclarecimentos:04/11/2021 08:00
Limite p/ Recebimento de Propostas:08/11/2021 08:00
Abertura das Propostas:08/11/2021 09:15
VALOR ESTIMADO: R$200.000,00 (duzentos mil reais).
MODO DE DISPUTA: ABERTO
BENEFÍCIO ME/EPP: DESEMPATE
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
ADMITE PROPOSTA COM QUANTITATIVO ABAIXO DO ESTIMADO?: NÃO
TEMPO DE DISPUTA: Durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Id do Processo:161067

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

O Município de Bom Conselho - PE, por intermédio do(a) de seu Pregoeiro FRANKLIN DA
SILVA TENÓRIO e equipe de apoio, designados pelas portarias N° 012/2021, 019/2021, 030/2021 e
171/2021 no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço, para aquisição eventual do objeto especificado
no Anexo I deste Edital.
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n°
123/2006, Decreto 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que
promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras,
as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente
quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não
houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo
devidamente instruído a procuradoria municipal visando a emissão de parecer conclusivo e
propor a homologação.
O
Edital
estará
disponível
https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes
www.portaldecompraspublicas.com.br.

e

gratuitamente
na
no
endereço

página
eletrônico

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
DO OBJETO:

1.

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO
DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS AO TRAÇADO
COM CAPTAÇÃO NA BARRAGEM DO RIO PACAS/BALSAMO CONFORME TERMO DE
ADESÃO 005/2016 SEPLAG/PE
Conforme:
1.2.
1.3.

Acórdão nº 1381/2018 – Plenário - TCU
Acórdão nº 713/2019 – Plenário – TCU

1.4. Decreto 10.024/19 que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
Eis as definições inerentes a obras e serviços de engenharia trazidas pelo
Decreto 10.024/19, art. 3º:
II – bens e serviços comuns – bens cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações reconhecidas e usuais do mercado;

1.5.

III – serviço comum de engenharia – atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública,
mediante especificações usuais de mercado;

2.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1.

O Valor estimado desta licitação é de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento para o ano de 2021 conforme as rubricas contábeis abaixo
discriminadas:
ENTIDADE:

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Órgão:

1* - 12000- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO.

Unidade
orçamentária:

1*12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./ Ativ.:

1* 2.146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Elemento:

1*, 2* - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:
2.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
2.4. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio
do
Sistema
Portal
de
Compras
Públicas
no
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
2.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de
propostas.
2.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
2.9. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
2.10. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo
de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
2.11. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no
caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela proponente.
2.12. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do

ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).
3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

3.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação.
3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital.
3.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições
nele estabelecidas.
3.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato
dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:
3.3.1.

Pessoas físicas não empresárias;

3.3.2.

Servidor efetivo ou comissionado do(a) Município de Bom Conselho;

3.3.3.

O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

3.3.4.

As sociedades empresárias:
3.3.4.1. que não explorem ramo de atividade similar com o objeto desta licitação;
3.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
3.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);
3.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
3.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
3.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela
elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
3.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou
entidade da administração pública do município de Bom Conselho - PE em que
este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de
serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de
bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes;
3.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país;

3.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
3.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação
do licitante.
3.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame
para o(s) mesmo(s) item(s).
3.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos
de
improbidade
administrativa)
e
no
Portal
Transparência
(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de
participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
4.

DO CREDENCIAMENTO:

4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante
o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de
Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e
regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
4.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter
maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo
sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail
falecom@portaldecompraspublicas.com.br.
4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou à(ao) Município de Bom Conselho responder por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Município de Bom Conselho com apoio técnico e
operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico
para esta licitação.

5.

DO ENVIO DA PROPOSTA:

5.1. Após
a
divulgação
do
Edital
no
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da
sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrarse-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos,
sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o
cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.
5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em
moeda corrente nacional;
5.3.2. Descrição detalhada do serviço indicando, no que for aplicável, o prazo de
execução e garantia;
5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e,
havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus
anexos, prevalecerão as últimas.
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
5.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema
eletrônico, as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:
5.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
5.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

5.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema
deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os
documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.
5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta,
sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 16 deste Edital.
6.

DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
6.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que
deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 9
deste edital.
6.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).
6.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou
verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a
competitividade.
6.12. A identificação das propostas inexequíveis será disciplinada pelo inciso I alínea “b” do
artigo 48º da Lei 8666/93 e também no inciso XI da Lei 10520/2002 conforme grifado abaixo.
“§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores.
b) valor orçado pela administração.
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o
valor da correspondente proposta.”

6.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.14. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do
certame,
publicada
no
Portal
de
Compras
Públicas,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua
reabertura.
6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
7.

DO EMPATE:

7.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate,
será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

7.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja
proposta estiver no intervalo estabelecido no item 7.1, será convocada para, querendo,
apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou
lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;
7.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como
a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na
forma do item 8 e seguintes;
7.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as
microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se
encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006.
7.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na
forma do item 8 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta
ou lance.
7.1.7. O disposto nos subitens 7.1.1 a 7.1.6, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço
ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.
7.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus
lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
7.2.1.

Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;

7.2.2.

Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa
e no desenvolvimento tecnológico no País;
7.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação;
7.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor
Negociado", com a devida justificativa.

8.

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida
melhor proposta.
8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
9.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
9.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (DUAS), por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
9.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por
escrito, antes de findo o prazo estabelecido.
9.2.2.

A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone,
endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se
houver);
b) De forma detalhada a composição do valor dos serviços (ou lote) ofertado
(conforme especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem
como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos
todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o serviço atenda as
especificações e exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (DIAS) dias corridos conforme art. 6º
da Lei 10.520/2002), contados da data prevista para abertura da licitação;
e) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
9.2.3. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do
fabricante para que sejam comprovadas as características do objeto ofertado;
9.3.
O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos
elencados no subitem 9.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo
Pregoeiro acarretará a desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo
sancionatório contra o licitante.

9.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a
sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou
superiores às originalmente propostas.
9.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo
objeto no Termo de Referência.
9.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a
negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
9.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da
exequibilidade.
9.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências
necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas
previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para
atender à exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 9.2.
9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
serão observados os procedimentos previstos nos itens 7 e 8.
9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
9.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 7 deste edital, se for o caso.
9.11. A proposta original, com todos os requisitos do item 9.2.2, deverá ser encaminhada em
envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo
máximo de 02 (DOIS) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema,
ao protocolo do(a) Prefeitura Municipal de Bom Conselho, Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro
– CEP: 55.330-000, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 008/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO.
10.

DA HABILITAÇÃO:

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, deverá apresentar como condições de participação,
especialmente quanto à inexistência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante apresentação das certidões e consultas aos seguintes cadastros:

10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
10.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
10.1.4. As consultas aos cadastros descritas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 será
realizada em nome da empresa licitante, podendo ser substituídas pela apresentação da
certidão consolidada TCU.
10.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de
condição de participação.
10.1.6. As licitantes devidamente deverão encaminhar os seguintes documentos:
I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos e/ou
prestado serviços compatíveis como o objeto desta licitação.
II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei
nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;
III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um
dos índices econômico/financeiro, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido
de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) serviço(s) cotado(s)
constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda
concorrer.
a) A comprovação deverá ser
Patrimonial e Demonstrações
apresentados na forma da Lei
ato constitutivo, estatuto ou
10.2.3 deste edital.

feita quando da habilitação, apresentando o balanço
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
devidamente registrados ou pelo Registro comercial,
contrato social, conforme regulado pelo subitem

VI – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital).
10.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:

10.2.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da
respectiva sede, para o caso de empresário individual;
II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI:
IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede
do licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso
de sociedade simples;
VI – 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;
10.2.1.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
10.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do
domicílio ou sede da licitante;
IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que
poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
10.2.2.1.
Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com
efeito de negativa.
10.2.2.2.
Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.
10.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor

Judicial da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90(noventa) dias
anteriores à sessão pública inicial da presente licitação.
II - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos
processos distribuídos pelo PJ e (processos judiciais eletrônicos) da sede da
licitante ou de seu domicílio – primeiro e segundo grau;
III - A certidão descrita no subitem 11.2.3 - II, somente é exigível quando a
certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da
licitante ou de seu domicílio (subitem a) contiver a ressalva expressa de que
não abrange os processos judiciais eletrônicos.
IV - Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos
eletrônicos (PJe) 1º e 2º graus, é necessário que o documento mencione se a
licitante já teve o plano de recuperação homologado em juízo e se está apta
econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. Caberá ao
licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de
acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação;
V – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social (2020), já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:

LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC =

SG =

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (UM), em qualquer
um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido
mínimo de 10% (por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s)
cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

10.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11. a) Comprovação de Registro

Comprovação de registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do local da sede da licitante,
atualizado e devidamente autenticado.
a.1) Visando preservar o sigilo das propostas, é vedada a indicação e/ou
participação de um mesmo responsável técnico, que pertença simultaneamente a
mais de uma empresa licitante. Sob pena de inabilitação das licitantes.
b)Capacidade Técnica – Profissional: Comprovação de aptidão técnica através
de atestados de responsabilidade técnica de profissional ou profissionais de nível
superior que seja(m) comprovadamente(s) pertencente(s) ao quadro permanente
da Empresa, na data de apresentação da documentação de habilitação e
propostas, e que comprove(m) ter(em) sido o(s) referido(s) profissional(ais) o(s)
responsável(eis) pela execução de serviços de características semelhantes ou de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado.
Os referidos atestados deverão estar registrados no CREA, devendo ser
apresentada a Certidão de Acervo Técnico – CAT.
b.1 - O(s) profissional(ais) deverá(ão) apresentar(em) prova de que está(ão)
regulamente registrado(s) no CREA – Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de sua localidade.
b.2 - O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação
de capacidade técnica de que trata esta alínea “c”, deverão participar dos serviços
objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior desde que aprovada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL.

ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
11.1.1.1.
Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III
ao Edital).

11.2. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs
11.2.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº
123/2006, deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de
inabilitação.
11.2.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.
11.2.2.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.
11.2.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização.
11.2.3.1.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
11.2.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao
11.2.5. Município de Bom Conselho - PE convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação para prosseguimento do certame.
11.2.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.
11.3. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO
11.3.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital,
deverão ser enviados/anexados antecipadamente até a data limite de recebimento da
proposta, exclusivamente por meio campos próprios do Sistema.
11.3.2. Os documentos de habilitação das arrematantes deverão ser remetidos em
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas
ou por servidor/funcionário do(a) Comissão permanente de licitação, desde que
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no
prazo de no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis, juntamente com a proposta de
preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa arrematante e do
pregão eletrônico.
11.3.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e
CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou
sede do interessado.
11.3.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias
antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência,
Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30
(trinta) dias (itens 10.1, II, e 10.2.3, I).
11.3.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via
correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
11.3.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de
11.3.7. campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às
penalidades previstas neste Edital.
11.3.8. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
11.3.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.3.10. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
11.3.11. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante
será declarada vencedora.

12.

DOS RECURSOS:

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no
prazo de 30 (TRINTA) minutos.
12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência
desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada
vencedora.
12.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no
mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão
comparecer a Prefeitura Municipal de Bom Conselho na Comissão Permanente de
Licitações (Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE),
de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00.
12.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo da recorrente.
12.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo
próprio do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e
contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros
meios (fax, correspondência, etc).
12.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus
atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado a
procuradoria municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital (item 12.1.3).
12.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder
pelo licitante.

13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

13.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos
interpostos, a procuradoria municipal.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o
termo de contrato.
14.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no
art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital
ou as disposições constantes de instrumento equivalente.
14.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da convocação via e-mail.
14.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser
prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo município de Bom Conselho.
14.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o do(a)
município de Bom Conselho poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.
14.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades
estabelecidas neste edital.
14.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
14.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) meses, prorrogável na ocorrência de
uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993.
14.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital,
ou instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados:
I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;
II – critérios para o recebimento do objeto;

III – prazos e condições de pagamento;
IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível;
V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos.
14.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta
apresentada pela licitante vencedora.
14.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste
Pregão.
14.9. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas
no Contrato, anexo VI, ou instrumento equivalente.
15.

DA FISCALIZAÇÃO:

15.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade
encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras
definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.
16.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o
contrato, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e de contratar com o município de Bom Conselho pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais
cominações legais.
16.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87,
I, da Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente
16.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
16.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de
advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.
16.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Bom Conselho, garantida a
prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou
dispostas em instrumento equivalente.

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.
16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município
de Bom Conselho, observado o princípio da proporcionalidade.
16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas.
17.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1. O Município de Bom Conselho poderá revogar este Pregão por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla
defesa e contraditório.
17.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
17.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
17.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
da Prefeitura Municipal.
17.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da
licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua
habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do
pregão.
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
17.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação
de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.
17.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar
a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.
17.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17.9. O foro da cidade de Bom Conselho - PE, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.
17.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no
endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 2.7, ou através do fone (87) 3771-4705.
17.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência do Município de Bom Conselho, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º,
da Lei nº 10.520/2002.
17.12. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
www.portaldecompraspublicas.com.br
e
também
https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes.

endereço
na

eletrônico
página

17.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Comissão
Permanente de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Vidal de Negreiros, 43 –
Centro.
18.

ANEXOS:

18.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
18.1.1. ANEXO I - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;
18.1.2.

ANEXO II – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;

18.1.3.

ANEXO III – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;

18.1.4.

ANEXO IV – Minuta de Contrato;

18.1.5. ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

____________________________, _______ de ______________ de 20___.
Assinatura da autoridade competente

ANEXO I

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no .........................,
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra
infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

............................................................
(representante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

empresa

nº...............................,

.................................................,
por

(a).........................................,

intermédio

de

portador(a)

seu
da

inscrita

representante
Carteira

no

CNPJ

legal

o(a)

Sr.

de

Identidade

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa
ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

________________________________________________
Representante Legal

ANEXO III
MODELO
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A
inscrita

no

empresa
CNPJ

_______________________________________________________,
sob

o

nº

______________________,

____________________________,

telefone/fax

intermédio

representante

do

seu

nº

sediada

no

endereço

______________________,
legal

_________________________________________________,

Sr(a).

portador(a)

da

por

_______
Carteira

de

Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a
empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos
licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante.

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

_____________________________
Representante Legal

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
MODERNIZAÇÃO,
AMPLIAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DO
SISTEMA
DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE
BOM CONSELHO - PE. QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO
PERNAMBUCO E A EMPRESA............................
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021.

Pelo presente instrumento, que si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE BOM
CONSELHO, ESTADO DE PERNAMBUCO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 11.285.954/0001-04, com sede à Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro –
Bom Conselho – PE, CEP nº 55.330-000, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. João Lucas da Silva
Cavalcante, brasileiro, solteiro, domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o Nº
703.852.024-58 portador da cédula de Identidade Nº 9599574 SDS/PE, e, do outro lado, a
empresa_____________________, com sede à ______________inscrita CNPJ/NP sob o nº
__________________,doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr._________________inscrito no CPF/MF sob o
nº
________________,portador da cédula de identidade nº XXXXSSP/PE, tendo em vista a
contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do
processo Licitatório nº 029/2021, Pregão eletrônico nº 016/2021, têm entre si justo e
acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE
LOGRADOURO DOS LEÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS AO TRAÇADO COM
CAPTAÇÃO NA BARRAGEM DO RIO PACAS/BALSAMO CONFORME TERMO DE
ADESÃO 005/2016 SEPLAG/PE nos termos da proposta apresentada pela contratada,
objeto do Pregão eletrônico nº 016/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

a) O prazo para execução do objeto será em conforme edital, após a entrega da ordem de
solicitação pela secretaria solicitante.
b) Os valores são fixos e irreajustáveis, ressalvado o equilíbrio econômico financeiro
da proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

a) A prestação dos serviços serão efetuados imediatamente após a autorização da secretaria
solicitante;
b) No ato do término da execução do serviço deverá ser emitido cupom/boletim ou
ferramenta similar, indicando o valor registrado, bem como a quantidade exata dos
serviços prestados.
c) A CONTRATANTE recusará os serviços nos seguintes casos:
. serviços fora dos padrões;
. erros quanto a execução;

CLÁUSULA QUARTA – O VALOR CONTRATUAL
Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total
de R$ --------------------------(_____________________________________________), conforme
disposto na proposta da CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta), dias após a entrega do material, e
comprovação e atestado do órgão requisitante quanto a especificação dos mesmos, após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e recebimento definitivo do objeto, comprovadas a
manutenção das exigências da habilitação do contrato.
Parágrafo segundo – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro
inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua
execução.
Parágrafo Terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam
sanadas as pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto - Caso seja de interesse da administração, o Município poderá antecipar o
adimplemento das parcelas vincendas, quando da disponibilidade de recursos financeiros
suficientes para quitação das mesmas.

CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Para fazer face às despesas resultantes deste Pregão, serão utilizados recursos próprios do
Município, classificados nas seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento
vigente:
ENTIDADE:

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Órgão:

1* - 12000- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO.

Unidade
orçamentária:

1*12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./ Ativ.:

1* 2.146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Elemento:

1*, 2* - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 12
meses ou até que se tenham cumprido todas as obrigações firmadas, incluindo-se as
garantias de fábrica oferecidas, as quais deverão ser as mesmas do modelo adquirido,
podendo ser rescindido ou prorrogado, caso seja de interesse da administração.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I. Entregar os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital
e na proposta ofertada, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminado;
deverá ser observado o critério definido pela Prefeitura;

II – Responsabilizar-se pelos encargos, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato;

III – Fornecer mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo
CONTRATANTE;

IV – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato
sujeitando–se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no
art. 81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores;

V – A CONTRATADA fica obrigada a substituir o produto que não apresentar condições de
serem utilizados, ou no momento do recebimento apresente qualquer tipo de dano.
VI – Os serviços objeto desta licitação, mesmo entregues e aceitos ficarão sujeitos à correção
desde que comprovada a pré-existência de defeitos, bem como alterações na forma da
prestação dos serviços que comprometam sua integridade;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme o estabelecido na cláusula quarta.
II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA
A entrega do produto será fiscalizada e supervisionada por servidores deste Município, que
informará as falhas que observar e as providências tomadas para saná-las ou ainda a recusa
da CONTRATADA em saná-las.

Parágrafo primeiro – Caso o referido serviço não esteja de acordo com os termos da
proposta apresentada, bem como não atenda ao contido no Edital, será o mesmo devolvido.
Parágrafo segundo – Ocorrendo a hipótese previsto no parágrafo anterior, terá a empresa
CONTRATADA o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do recebimento do
comunicado expedido pela PREFEITURA, para sanar os problemas detectados e, se for o
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada, dos
termos do objeto de licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no objeto deste contrato, sem prejuízo
da responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, SERÃO
APLICADAS às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I – advertência;
II – multa. Nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na execução, em relação ao prazo estipulado :1% (um por cento) do valor
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues:

b) Pela recusa em realizar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10%(dez por cento) do valor do(s) bem(s);
a) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas dos próprios fornecido, a
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2%(dois por cento) no valor do
bem, por dia ocorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídocorrigidos;
b) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução, entendendo-se como
recusa o fornecimento não efetivado nos 03 (três) dias que seguirem a data da rejeição:
10%( dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
c) Pelo não cumprimento de qualquer condições fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento )
do valor contratado, para cada evento.
III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo de sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente a CONTRATADA estará
sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo anterior.

I – descumprimento do prazo de execução;
II – recusa em atender alguma solicitação para correção na execução, caracterizada se o
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 08(oito) horas, contadas da data da
rejeição, devidamente notificada;
III – não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste
Edital.

Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda,
no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e
posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos.

Parágrafo Terceiro – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Quarto – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devido à
CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição
em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei”.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art.78, da Lei Federal nº 8.666 de
21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas
por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art.58.

Parágrafo Primeiro – quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art.78,
sem haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do
parágrafo segundo, do art.79, no que couber.

Parágrafo Segundo – As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA
QUALIFICAÇÃO

TERCEIRA

–

DAS

CONDIÇÕES

DE

HABILITAÇÃO

E

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivesses, o Edital do Pregão eletrônico
nº 009/20, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA adjudicada pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Aplicar-se-á Lei nº 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do
presente contrato.
Parágrafo Primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato, o foro da Comarca de Bom Conselho – PE, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Parágrafo Segundo – E para firmeza e como prova de assim haverem entre sim ajustado e
contratado, foi lavrado o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes contratantes.

Bom Conselho, XX de ______ de 2021.
___________________________________
João Lucas da Silva Cavalcante
Contratante.

___________________________________
Contratada

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE
ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO
DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES E
SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS AO TRAÇADO COM
CAPTAÇÃO NA BARRAGEM DO RIO
PACAS/BALSAMO CONFORME TERMO DE
ADESÃO 005/2016 SEPLAG/PE.

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 37

2.

CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................................... 37

3.

TOMO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SAA ....................... 49

3.1. Finalidade .............................................................................................................................................................. 49
3.2. Diretrizes Gerais .................................................................................................................................................... 49
3.3. Conceituação (glossário) ....................................................................................................................................... 52
3.4. Documentos e legislações a consultar.................................................................................................................... 60
3.5. Normas da ABNT a consultar ................................................................................................................................ 61
3.6. Localização ............................................................................................................................................................ 63
3.7. Competências......................................................................................................................................................... 63
3.8. Cronograma de atividades ..................................................................................................................................... 63
3.9. Escopo dos Serviços .............................................................................................................................................. 64
3.10. Relatório Técnico Preliminar - RTP ...................................................................................................................... 66
3.10.1.

Diagnóstico da Situação Atual ...................................................................................................................... 66

3.10.1.1. Levantamento de dados gerais da(s) localidade(s): ....................................................................................... 67
3.10.1.2. Características básicas dos sistemas existentes: ............................................................................................ 71
3.10.1.3. Cadastro físico das unidades passíveis de aproveitamento ............................................................................ 79
3.10.2.

Estudos de concepção e viabilidade .............................................................................................................. 79

3.10.2.1. Aspectos Gerais a serem considerados nos estudos de Concepção e Viabilidade: ........................................ 79
3.10.2.2. Elementos específicos a serem considerados nos estudos de Concepção e Viabilidade: .............................. 81
3.10.2.3. Análise dos aspectos ambientais e sociais ..................................................................................................... 85
3.10.2.4. Alternativas Técnicas de Concepção ............................................................................................................. 86
3.10.2.5. Desenvolvimento das Alternativas ................................................................................................................ 87
3.10.2.6. Pré-dimensionamento das unidades das alternativas formuladas .................................................................. 88
3.10.2.7. Estimativa de custos das Alternativas............................................................................................................ 90
3.10.2.8. Comparação das alternativas e escolha da concepção básica ........................................................................ 90
3.10.3.

Apresentação ................................................................................................................................................. 91

3.11. Serviços de Campo ................................................................................................................................................ 91
3.12. Elaboração do Projeto Básico (PB)........................................................................................................................ 92
3.12.1.

Componentes do Projeto Básico .................................................................................................................... 93

3.12.1.1. Memorial descritivo e memória de cálculo das unidades projetadas ............................................................. 93
3.12.1.2. Peças gráficas de detalhamentos .................................................................................................................... 93
3.12.1.3. Orçamento ..................................................................................................................................................... 96
3.12.1.4. Cronograma físico-financeiro ........................................................................................................................ 98
3.12.1.5. Desapropriações ............................................................................................................................................ 98
3.12.2.

Apresentação ................................................................................................................................................. 98

3.13. Elaboração dos estudos ambientais ........................................................................................................................ 98
3.14. Elaboração dos Projetos Executivos. ................................................................................................................... 100
3.14.1.

Projeto Elétrico ............................................................................................................................................ 101

3.14.2.

Projeto de Automação e controle ................................................................................................................. 102

3.14.3.

Projeto Estrutural e de Fundações ............................................................................................................... 103

3.14.4.

Orçamento final da obra .............................................................................................................................. 104

3.14.5.

Cronograma físico-financeiro da obra ......................................................................................................... 104

3.14.6.

Apresentação ............................................................................................................................................... 104

4.

ANEXOS AO TR ................................................................................................................................................ 106

ANEXO A - Planilha geral de contratação de serviços - Lote 1 – Projetos para SAA ................................................. 106
ANEXO B – Estrutura de apresentação do Projeto Básico – (SAA) ............................................................................ 109
ANEXO C – Estrutura de apresentação do Projeto Executivo ..................................................................................... 111

1. INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência (TR) compõe o ANEXO I do Edital e tem por objeto a contratação
de empresa de consultoria responsável pela elaboração de diagnósticos, estudos de
concepção e viabilidade (Relatório Técnico Preliminar – RTP), serviços de campo, projetos
básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para Sistema de Abastecimento
de Água (SAA) do Município de Bom Conselho - PE, elencados nos Anexos C e D deste TR.
A finalidade é estabelecer normas critérios, condições contratuais principais e fornecer
informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração
de contratos para execução do objeto deste TR.
O objetivo principal do TR é prover os municípios de projetos consonantes com as
diretrizes do programa água para todos. Sua metodologia se baseia no ganho de escala e
na busca de padronização na elaboração de estudos e projetos de engenharia, pois
permite realizar a contratação de um grande conjunto de estudos e projetos em um único
processo licitatório.
Os serviços a serem desenvolvidos foram agrupados em Planilhas Gerais de Contratação
de Serviços, conforme o tipo de projeto (SAA ou SES) e em lotes de intervenção, conforme
Municípios/localidades a serem atendidas. As empresas de consultoria interessadas
poderão participar em quaisquer dos lotes discriminados neste TR.
Para cada tipo de projeto foram desenvolvidas especificações técnicas que nortearão o
desenvolvimento dos trabalhos. Assim, o TR foi estruturado nos seguintes Tomos:
- Tomo I – Especificações Técnicas para projetos de SAA;
- Tomo III – Critérios para licitação e condições contratuais principais;
- Anexos.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Universalização do Saneamento Básico 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.
Nesse contexto, faz-se necessário expressivo empenho no sentido implementação da
política pública de saneamento e abastecimento para o atendimento dos princípios
elencados na referida Lei.
Se para os gestores públicos a prática do planejamento, ainda que incipiente, é algo
novo, por outro lado para a sociedade civil é mais distante e desconhecida. Com
certeza, existem experiências relevantes como o caso de instituições e municípios que
se empenham no planejamento estratégico e orçamento participativo. No entanto, são
compromissos pontuais e minoritários frente a uma realidade brasileira em seus 5.565
municípios.
Dessa forma, faz-se necessário o devido resgate de algumas etapas essenciais ao
desenvolvimento de toda Ação/Programa de Governo: o Planejamento e a Elaboração
de Projetos.
É fundamental que o planejamento e a elaboração de projetos sejam realizados com a
imprescindível antecedência e rigor técnico, permitindo prever os recursos e esforços
do Poder Público local em relação aos investimentos em saneamento necessários.
Assim, possibilita-se estabelecer, dentre outros, metas de curto, médio e longo prazos
para a universalização de acesso aos serviços, bem como visa evitar a comum prática
de paralisação de obras, muitas vezes por anos, implicando em elevados custos para a
sociedade.
O planejamento consiste em possibilitar, também, a contratação de projetos
executivos de acordo com a melhor proposta técnico-econômica.

Os projetos de qualidade, por sua vez, são essenciais para o desenvolvimento
sustentável da infraestrutura do país. O planejamento prévio e rigoroso do ponto de
vista técnico-econômico deve ser elaborado com base em estudos criteriosos,
oportunizando uma boa licitação e, consequentemente, contratação, definindo todos
os detalhes técnicos do empreendimento, incluindo cronogramas e orçamentos.
Esses procedimentos, seguidos à risca, permitem aos contratantes, públicos e
privados, ter o controle total da execução da obra, evitando surpresas e sobre preços.
Após as referidas digressões, evidencia-se assim a importância do planejamento e do
projeto para o desenvolvimento sustentável do Brasil, pois esses norteiam
investimentos públicos tais como sistemas de saneamento – água, esgoto, drenagem
de águas pluviais e coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos.
O planejamento e a elaboração dos projetos são atividades intrínsecas ao Programa de
Aceleração do Crescimento e ao tempo desenham o futuro, sendo, pois, prática
comum no âmbito da engenharia e constituem uma planificação para que sucessivos
governos persigam objetivos pré-estabelecidos e resguardados nos Horizontes de
Projetos e assim, não devem ser condenadas como infortúnio.
Em engenharia, o horizonte de projeto pode ser entendido como lapso de tempo
durante o qual estima-se que o projeto deve atender plenamente seus objetivos.
Assim, no cronograma de implementação do projeto podem ser definidas várias
etapas, posibilitando dosar o investimento inicial, e adaptar o tamanho das obras para
a demanda efetiva para um determinado serviço em um determinado período de
tempo.
Tomando-se por base a implementação de uma rede de água potável para a cidade, e
considerado um horizonte de projeto de 20 anos, significa que deve-se considerar o
crescimento da população estimada com base nos censos demográficos populacionais
do IBGE a fim de ter um plano de gestão urbana para o mesmo período.

Obras tais como estações de tratamento, devem ser concebidas considerando sua a
capacidade total para o final do horizonte projeto. Evidentemente, que a partir da
dinamicidade das projeções de populações atendidas no futuro (fim de projeto), o
projeto poderá ser adequado em função de mudanças circunstanciais.
Assim, possibilita-se estabelecer, dentre outros, metas de curto, médio e longo prazos
para a universalização de acesso aos serviços, bem como visar evitar a comum prática
de paralisação de obras, muitas vezes por anos, implicando em elevados custos para a
sociedade.
Os projetos de arquitetura e engenharia têm essa característica e não podem ser
desqualificados em face de sua concepção atual. No entanto, a realização das obras, a
materialização do objeto e objetivo, acontece passo a passo, pela construção física dos
projetos.
Essa é, portanto, atividade típica de governos, que se sucedem, cuja continuidade de
esforços vai construindo o futuro não havendo a condicionante “previsão de recursos”
para horizontes mais amplos. Esses serão, como dito, perseguidos na gestão presente
ou futuras.
É imprescindível ao administrador que almeja construir algo à sua comunidade a
contratação dos projetos de arquitetura e de engenharia com a antecipação
necessária, para que, em face da realização da obra, tenha informação básica e
fundamental, bem como o projeto executivo desses equipamentos urbanos.
Além disso, o projeto não alija, não inibe, não subtrai as possibilidades de revisões a
fim de se evitar a agressão ao meio ambiente, com o estudo e simulação de
alternativas que preservem espécies animais e vegetais, além de conservar culturas
tradicionais tais como comunidades indígenas ou quilombolas. Caso algum impacto
ambiental seja inevitável, é na etapa de elaboração de projeto que se pode quantificar

e procurar soluções para mitigá-los, reduzi-los ou, ainda, de alguma forma, compensálos.
Diante de todas essas razões, sumariamente, infere-se que a elaboração de projetos
de qualidade possibilita a atenuação da baixa capacidade institucional dos municípios,
principalmente os de pequeno porte, coadunando com o ideário de saúde pública e
incremento do capital social.
A existência de projetos de engenharia com qualidade é pressuposto indispensável
para execução de obras consistentes e adequadas à realidade de cada localidade.
É de amplo conhecimento a baixa capacidade técnica dos municípios de pequeno
porte, principalmente, no que tange ao setor de planejamento e execução das
obras/projetos. A maioria dos municípios atendidos pela Funasa possui apenas o
Fundo de Participação dos Municípios – FPM como fonte de recursos. A demanda nas
demais áreas sociais dos municípios (saúde, educação, assistência social, etc.) influi na
baixa destinação de recursos para a contratação de projetos no setor de saneamento.
Salienta-se que os municípios selecionados por meio de Portaria Funasa nº 436, de 25
de agosto de 2011, apresentam os menores Índices de Desenvolvimento Humano
(IDH), altas taxas de mortalidade infantil, elevados riscos de transmissão de doenças
relacionadas com a falta ou inadequação das condições de saneamento, baixos índices
de cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário e estão nos bolsões
de pobreza.
A ação de fomento à elaboração de projetos é uma ação estruturante. A contratação
de projetos de qualidade está inserida no Plano Plurianual (PPA), instrumento de
planejamento do Governo.
Assim, essa medida traz benefícios tais como o melhor gerenciamento por parte do
Governo sobre os investimentos realizados nestes municípios, propiciando maior
conhecimento do valor real da obra a ser executada, diminuindo a necessidade de

aditivos contratuais. Além disso, o projeto de engenharia é um instrumento de
planejamento, que em consonância com o Plano Municipal de Saneamento, possibilita
a efetiva implementação da política pública de saneamento.
A contratação será executada em lotes, conforme ANEXOS C e D. 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 instalação e de operação).
O Governo Federal e o Conselho das Cidades estão trabalhando na consolidação do
Plano Nacional de Saneamento – Plansab. O Plano será o instrumento fundamental
para a retomada da capacidade orientadora do Estado na condução da política pública
de saneamento básico.
Esse plano apresenta a definição de metas e estratégias de Governo Federal para o
setor no horizonte dos próximos vinte anos, com vistas à universalização do acesso aos
serviços de saneamento básico como um direito social, contemplando os componentes
de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Segundo dados do Plansab, para o atendimento da meta de 98% dos domicílios
urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço ou nascente com
canalização interna e 88% dos domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora
ou fossa séptica para esgotos sanitários serão necessários investimentos da ordem de
263 bilhões de reais até 2030.
Dessa forma, observa-se um horizonte favorável de investimentos para a área de
saneamento para os próximos anos. Assim, tanto a alocação de investimentos, não só
pelo Governo Federal, quanto as estimativas previstas no Plansab, denotam a
viabilidade de fomento à elaboração de projetos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

Após definição clara do Governo Federal pela elaboração dos projetos e considerando
que a Funasa não dispõe, atualmente, de corpo técnico em quantidade suficiente para
atender a demanda de elaboração de projetos de engenharia estabelecida por meio da
Portaria Funasa nº436/2011, de 25/08/2011, definiu-se que seriam contratados os
projetos por meio de licitação.
Somando-se a isso, é sabido que o tempo e a habilitação técnica demandados para a
execução de projetos de qualidade, com a apresentação de estudos de concepção,
relatório técnico preliminar, estudos de campo, elaboração de projetos de engenharia
em nível básico e executivo, além de estudos ambientais, tornam se inviáveis a
realização com a utilização apenas do corpo técnico da Funasa.
Esse corpo técnico possui várias outras tarefas, como acompanhamento dos Termos
de Compromisso e Convênios, análise de projetos ainda pendentes e outros que fazem
parte da programação orçamentária da instituição.
Assim, não houve dúvidas de que a contratação de projetos de engenharia, prevista
em lei, seria de fato o ideal para a instituição. Os recursos alocados pela União são de
investimento e não podem ser utilizados como gastos de custeio pelos técnicos da
Funasa, considerando que estes poderiam, em tese, executá-los e que já evidenciada a
inviabilidade técnica e financeira.
Demonstra-se, assim, que outra forma de execução da ação de elaboração de projetos
representaria, apenas, mais um gargalo na consecução dos objetivos previamente
definidos pelo corpo central do Governo.
Justifica-se, também, a contratação de projetos com base no Acórdão nº 2.697/2011 –
Plenário do Tribunal de Contas da União, que expressa:

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório do segundo
monitoramento do Acórdão 2.067/2008-Plenário, prolatado quando

da apreciação do Relatório de Auditoria Operacional na Funasa sobre
a Ação "Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de
Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes (...)"

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, com fundamento no artigo 250, incisos II e III, do
Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator,
em:
(...)
9.3. recomendar à Fundação Nacional de Saúde ou à entidade que
porventura venha a sucedê-la em ação de apoio a pequenos
municípios na área de resíduos sólidos, que:
(...)
9.3.3. estabeleça dois tipos de editais de seleção, um para apoio a
elaboração de projetos técnicos e estudos ambientais e outro, para
municípios que já os possuem, para execução de obras ou aquisição
de equipamentos, considerando os estudos de regionalização que
estão sendo realizados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA;
(..)” (grifo nosso).

Dessa forma, por analogia às componentes do saneamento de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, demonstra-se a factibilidade de apoio à elaboração de
projetos de engenharia.
O objetivo principal do Termo de Referência é prover os municípios de projetos
consonantes com as diretrizes da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atendendo ao
que foi determinado pelo Governo Federal.

Portanto, entende-se que a contratação de projetos é um investimento que causará
benefícios ao país, visto ser esse um dos maiores entraves para o crescimento
nacional.
Outros programas governamentais tiveram seus resultados abaixo do esperado pela
não existência prévia de projetos de qualidade. Dessa forma, o Governo Federal, por
meio da Funasa, pretende oferecer aos municípios, Estados e ao próprio Governo, uma
carteira de projetos que possibilite a execução em curto prazo.
O recebimento dos projetos será feito nas Divisões de Engenharia de Saúde Pública das
Superintendências Estaduais da Funasa – Diesp/Suest, atendendo ao que está descrito
no item 3.2 do Tomo I.
Considerando que o produto é a apresentação de projetos, a licitante, ao apresentar
sua proposta, deve entregar uma declaração de que conhece o local dos estudos e
possui conhecimento da realidade local, bem como. a avaliação das possíveis
dificuldades futuras. Será de sua inteira responsabilidade a verificação in loco dos
possíveis condicionantes, determinantes e dificuldades, pois o não conhecimento
desses não poderá ser avocado, no desenrolar da execução dos serviços, como motivo
para a alteração do contrato a ser estabelecido.
O objeto da licitação é a contratação de serviços de 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 se enquadrando, portanto, exatamente ao estabelecido no
artigo 46 da Lei n.º 8.666/93.
Considerando que para o escopo do serviço descrito neste Termo de Referência, o
Acordo de Níveis de Serviço não se adéqua a esta contratação, visto que a qualidade dos
serviços será aferida nas análises e aprovação dos produtos apresentados (Diagnóstico,

Relatório Técnico Preliminar, Projeto Básico, Projeto Executivo) pelos técnicos do
Governo do Estado de Pernambuco.
Os critérios técnicos de julgamento da Concorrência estão descritos no item 5.9 e 5.10
do Tomo III – Critérios para Licitação e Condições Contratuais Principais.

TOMO I - SAA

PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO
DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS AO TRAÇADO,
COM CAPTAÇÃO NA BARRAGEM DO RIO PACAS / BALSAMO

3. TOMO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE SAA

3.1.

Finalidade

Estabelecer normas, critérios e fornecer informações que permitam a
apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para
elaboração de diagnósticos, estudos de concepção e viabilidade (Relatório Técnico
Preliminar – RTP), serviços de campo, projetos básicos e executivos de engenharia e
estudos ambientais para Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

3.2.

Diretrizes Gerais

Para atendimento do objetivo de dotar os municípios de projetos de
engenharia, foi elaborada uma Planilha Geral de Contratação de Serviços (Anexo A),
que discrimina os serviços a serem contratados, com seus respectivos preços unitários,
e que de forma geral são os seguintes:
i.

Elaboração de diagnósticos e estudos de concepção (RTP) por estrato
populacional – com base nos dados oficiais do Censo/2010 do IBGE (1.000, 5.000, 20.000 e 50.000 habitantes), a ser pago por unidade de
relatório apresentado, cujo preço unitário contempla os salários e
encargos da equipe técnica para desenvolvimento dos trabalhos,
serviços gráficos, LDI, trabalhos e inspeções de campo;

ii.

Execução de serviços de campo como: topográficos, geológicos,
geotécnicos, geofísicos e ensaios de qualidade das águas a serem pagos
pela unidade correspondente a cada serviço;

iii.

Os projetos básico e executivo serão medidos por unidade de formato
A1, conforme especificidades de cada projeto. No caso de sistemas de

abastecimento de água, o grau de complexidade vai desde a elaboração
de um projeto de captação em poço tubular ao detalhamento de uma
ETA. No custo unitário dos desenhos apresentados na Planilha Geral de
Contratação de Serviços estão incluídos, necessariamente, os salários e
encargos da equipe técnica responsável pelo dimensionamento e
elaboração dos desenhos detalhados, pelas especificações, pelo
memorial descritivo e de cálculo e pela planilha orçamentária da obra,
além dos custos com os serviços gráficos. Para a situação de elaboração
de desenhos de cadastros, estes também serão remunerados por
unidade de formato A1 sem, obviamente, a necessidade de
apresentação de memória e orçamentos. Ressalta-se que os desenhos
contratados fazem parte de um projeto completo que contempla todas
as unidades definidas no RTP, não se admitirá o pagamento de
desenhos produzidos de forma isolada.
iv.

Elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA, RCA, PCA, dentre outros)
a serem pagos por unidade de relatório aprovado, cujo preço unitário
contempla os salários e encargos da equipe técnica, serviços gráficos,
LDI, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório e
acompanhamento de processo para o licenciamento ambiental.

Reitera-se que estão incluídos nestas planilhas os custos unitários dos salários e
encargos das equipes técnicas responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos acima
descritos, bem como LDI/BDI.
Os serviços discriminados nesta planilha serão autorizados de forma seletiva
por meio da emissão de OS. Inicialmente, priorizar-se-á a elaboração dos diagnósticos
e estudos de concepção (RTP), para os municípios carentes de informação básica a
respeito de suas próprias demandas e, a partir destes, definir-se-á a execução dos
serviços de campo (topográficos, geotécnicos, geológicos, geofísicos e de qualidade de

águas) necessários ao desenvolvimento dos projetos básico e executivo levando-se em
conta as alternativas adotadas.
Entretanto, durante a realização do RTP poder-se-á autorizar a execução de
serviços de campo necessários ao desenvolvimento das alternativas técnicas de
concepção, desde que a Contratada apresente relatório técnico justificando a
necessidade de realização dos mesmos. Situação esta que poderá se repetir quando da
elaboração dos projetos básicos e executivo.
Ressalta-se que poder-se-á emitir OS para elaboração de projetos básico e
executivo para aqueles municípios que já possuam estudos de concepção básica e a
definição dos serviços de campo necessários ao desenvolvimento desses projetos.
Ao final do prazo estipulado na OS, os serviços não realizados pela Contratada
estarão passíveis de sofrer sanções contratuais.
Somente será emitida OS para elaboração de estudos ambientais específicos
para aqueles empreendimentos que requeiram o licenciamento ambiental. Nessa
situação os estudos ambientais deverão ser desenvolvidos por equipe multidisciplinar
que avaliará ambientalmente os possíveis impactos com a implantação, melhoria ou
ampliação do SAA.
Os serviços topográficos, estudos geotécnicos, geofísicos, hidrogeológicos,
análises físico-químicas e bacteriológicas da água e estudos de impactos ambientais
deverão ser executados, respectivamente, conforme especificações técnicas
apresentadas nos Anexos E, F, G, H, I, J, K e L deste TR.
A Contratada, antes da emissão da OS e do início dos serviços, deverá
apresentar para aprovação da Suest o Plano de Trabalho Específico (PTE), conforme
discriminado nos anexos.
O contrato será fiscalizado por técnicos designados pela Suest/Funasa que
realizarão, logo após a assinatura do contrato, reunião com a Contratada para

consolidação do Cronograma de Atividades em consonância com os termos deste TR,
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável técnico
pela execução do contrato e para definir detalhes a respeito de:
i.

esclarecimento sobre possíveis dúvidas e eventuais complementações de
assuntos de interesse, que não tenham ficado suficientemente explicitados
neste TR e na proposta técnica da Contratada;

ii.

confirmação dos componentes da equipe da Contratada e das respectivas
funções;

iii.

apresentação da equipe técnica de acompanhamento, análise e fiscalização
da Suest;

iv.

definição das formas de comunicação entre a Contratada e a Contratante,
bem como do interlocutor de ambas as partes;

v.

definição de procedimentos de avaliação periódica e outras questões
relativas ao bom andamento dos trabalhos;

vi.

agendamento de reuniões sistemáticas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento dos estudos;
3.3.

Conceituação (glossário)

Neste Termo de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas
a seguir, com os seguintes significados e interpretações retirados da literatura técnica:
•

Alcance do plano – data prevista para o sistema planejado passar a

operar com utilização plena de sua capacidade;
•

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) – estudos básicos dos meios

físico, biótico e antrópico, que compreendem a caracterização e a viabilidade
ambiental plena do empreendimento, com vistas a subsidiar a eleição da
alternativa mais viável de desenvolvimento do projeto do empreendimento;

•

Concepção básica – melhor solução sob o ponto de vista técnico,

econômico, financeiro, ambiental e social;
•

Contratante – é o órgão ou entidade signatária do instrumento

contratual;
•

Contratada – a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a

Administração Pública;
•

Contrato – documento subscrito pela Funasa e pela Licitante vencedora

do certame, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos
serviços;
•

Cronograma de atividades – consiste na formalização do planejamento,

contemplando todas as atividades relativas ao diagnóstico, estudos de concepção
e viabilidade (RTP), estudos ambientais, serviços de campo e projetos de
engenharia, de forma a nortear a condução dos trabalhos do início ao fim;
•

Diagnóstico da situação atual – compreende os estudos preliminares

para reconhecimento da município/localidade, abrangendo os aspectos sociais,
econômicos, ambientais e políticos (legal e institucional).
•

EIA/RIMA – são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) podem ser exigidos para as atividades que se
utilizam de recursos ambientais e possuem significativo potencial de degradação
ou poluição. Estes estudos devem estar em consonância com as legislações
estaduais pertinentes;
•

Estudo de Impacto Ambiental – EIA - é um estudo das prováveis

modificações nas diversas características sócio-econômicas e biofísicas do meio
ambiente que podem resultar de um projeto proposto. Consiste de um conjunto
de atividades científicas e técnicas que incluem o diagnóstico ambiental, a
identificação, previsão e medição dos impactos, sua interpretação e valoração e a

definição de medidas mitigadoras e compensatórias e programas de
monitoração;
•

Empreitada por preço unitário – é o regime de execução indireta em

que o órgão ou entidade contrata com terceiros a execução da obra ou do serviço
por preço certo de unidades determinadas;
•

Estudos Ambientais: conforme Resolução CONAMA n° 237, de

19/12/1997, são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade
ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença
requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental,
relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Serão elaborados
conforme as legislações pertinentes;
•

Estudo de Concepção – estudo de arranjos, sob o ponto de vista

qualitativo e quantitativo, das diferentes partes de um sistema organizadas de
modo a formarem um todo integrado, para a escolha da concepção básica,
conforme NBR 12.211/1992 da ABNT;
•

Especificação Técnica - documentação destinada a fixar, as normas,

características, condições, critérios ou requisitos exigíveis para execução dos
serviços;
•

Estudo Ambiental Específico – estudo ambiental complementar, a ser

realizado pela Contratada, para subsidiar o órgão ambiental competente para a
análise do pedido de licenciamento ambiental da atividade;
•

Estudo de Concepção e Viabilidade – documento destinado a

demonstrar a viabilidade técnico-econômica, social e ambiental de um sistema
abastecimento de água e seus impactos sobre os meios físico-biótico-antrópico;
•

Fiscal do Contrato – servidor, especialmente designado pela Funasa,

para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, com apoio de equipe da

Diesp/Suest. O Fiscal do Contrato terá a atribuição de verificar se os serviços
serão executados em consonância com todas as especificações contratuais,
possuindo a responsabilidade pela assinatura de documentos (pareceres,
atestados, etc.) e tomada de decisões gerenciais relativas à execução do objeto
contrato, conforme definido no art. 67 da Lei 8.666/93;
•

Fiscalização - atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e

seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;
•

Impacto Ambiental – qualquer alteração das propriedades físicas,

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a
qualidade dos recursos ambientais;
•

Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental

competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;
•

Licença Prévia - LP – concedida na fase preliminar do planejamento do

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando
a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
•

Licença de Instalação – LI – autoriza a instalação do empreendimento

ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental, e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

•

Licença de Operação – LO – autoriza a operação da atividade ou

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinadas para a operação;
•

Licitante – empresa de consultoria em engenharia interessada na

execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;
•

Lucro e Despesas Indiretas – LDI – denominação adotada pelo

Tribunal de Contas da União - TCU para designar - Bonificação e Despesas
Indiretas – BDI. Na sua composição estão os itens: garantia, risco, despesas
financeiras, administração central, lucro, Cofins, PIS e ISS;
•

Nota de Empenho – documento utilizado para registrar as operações que

envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a
especificação e a importância da despesa;
•

Ordem de Serviço – OS – Instrumento de gestão que autoriza a

realização de serviços dentro de um prazo de execução;
•

Plano de Controle Ambiental – PCA – é o documento por meio do

qual o empreendedor apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou
controlar os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação do
empreendimento para o qual está sendo requerida a licença, bem como para
corrigir as não conformidades identificadas. O PCA é sempre necessário,
independente da exigência ou não de EIA/RIMA, sendo solicitado durante a
Licença de Instalação;
•

População residente – aquela formada pelas pessoas que têm o

domicílio como residência habitual, mesmo que ausente na data do censo por
período inferior a doze meses;

•

População flutuante – aquela que, proveniente de outras comunidades

se transfere ocasionalmente para a área considerada, impondo ao sistema de
abastecimento de água consumo unitário análogo ao da população residente;
•

População temporária – aquela que, proveniente de outras comunidades

ou de outras áreas da comunidade em estudo, se transfere para a área
abastecível, impondo ao sistema consumo unitário inferior ao atribuído à
população, enquanto presente na área, e em função das atividades que aí exerce;
•

População total em uma área da comunidade – soma das populações

residentes, flutuante e temporária;
•

População abastecida – aquela atendida pelo sistema de distribuição

existente;
•

População abastecível – Parcela da população total, em uma área da

comunidade a ser abastecida pelo sistema de distribuição;
•

Projeto Básico - PB – Conforme a Lei 8666/93, é o conjunto de

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos:
a.

desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão

global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;
b.

soluções

técnicas

globais

e

localizadas,

suficientemente

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de
realização das obras e montagem;
c.

identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d.

informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para
a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e.

subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f.

orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
•

Projeto Executivo - PE

– o conjunto dos elementos necessários e

suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
•

Proposta Técnica – documento apresentado na fase de Licitação com

base nas orientações estabelecidas neste Termo de Referência que caracteriza os
serviços a serem executados;
•

Relatório de Controle Ambiental - RCA – é o documento exigido em

caso de dispensa do EIA/Rima ou durante a Licença de Instalação. É por meio
do RCA que o empreendedor identifica as não conformidades efetivas ou
potenciais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o
qual está sendo requerida a licença;
•

Relatório Específico – documento produzido pela Contratada, quando

for necessária justificativa técnica para solicitação de serviços de campo;

•

Relatório Técnico Preliminar - RTP – reúne o conjunto de informações

obtidas na fase de diagnóstico, apresenta os estudos de alternativas de
concepção, bem como os estudos de viabilidade econômica, e traz a concepção
final a ser adotada;
•

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – espelha as conclusões do

EIA, sendo um resumo desse estudo consubstanciado em um documento
elaborado em linguagem acessível, municiado com gráficos, cartazes,
fluxogramas e outras técnicas visuais para facilitar seu entendimento;
•

Sistema de Abastecimento de Água - SAA – é o serviço público

constituído de um conjunto de sistemas hidráulicos e instalações responsáveis
pelo suprimento de água para atendimento das necessidades da população de
uma comunidade;
•

Subcontratação – ocorre quando a Contratada entrega parte da obra,

serviço ou fornecimento a terceiro estranho ao contrato, para que execute em seu
nome parcela do objeto contratado.
•

Técnica e preço – critério de seleção em que a proposta mais vantajosa

para a Administração é escolhida com base na maior média ponderada,
considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica. Encontrase especificada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
•

Termo de Referência - TR – conjunto de informações e prescrições

estabelecidas pela Funasa, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes,
o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser
executado.

3.4.

Documentos e legislações a consultar

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 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:
a)

Manual de Saneamento (Funasa);

b)

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

c)

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

d)

Manual Prático de Análise de Água (Funasa);

e)

Normas técnicas da companhia estadual de saneamento do Estado;

f)

Normas técnicas do serviço autônomo de águas e esgoto do
município;

g)

Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e
Custos e Índices de Construção Civil - SINAPI – Art. 125 da Lei
12.465/2011;

h)

Lei de Saneamento Básico nº 11.445/2007 e seu Decreto
regulamentador 7.217/2010;

i)

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

j)

Portaria Ministério da Saúde n° 2.914/2011 – procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade;

k)

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

l)

Resolução CONAMA nº 237/97 - Dispõe sobre os procedimentos e
critérios utilizados no licenciamento ambiental.

3.5.

Normas da ABNT a consultar

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT , em especial as relacionadas a seguir:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para
abastecimento público;

i)

NBR 12244 – Construção de poço para captação de água subterrânea;

j)

NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água;

k)

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

l)

NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de
abastecimento de água – Procedimento;

m)

NBR 10790 – Cal virgem e cal hidratada para tratamento de água de
abastecimento público;

n)

NBR 13293 – Cal virgem e cal hidratada para tratamento de água de
abastecimento – Determinação de óxido de cálcio disponível,
hidróxido de cálcio e substâncias reativas ao HCI expresso em
CACO³- Método de ensaio;

o)

NBR 13294 – Cal virgem e cal hidratada para tratamento de água de
abastecimento público – Determinação de óxido e hidróxido de
magnésio - Método de ensaio;

p)

NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto;

q)

NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico;

r)

NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;

s)

NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;

t)

NBR 9603 – Sondagem a trado;

u)

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

v)

NBR 6497 – Levantamento Geotécnico;

w)

NBR 8044 – Projeto Geotécnico;

x)

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

y)

NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento;

z)

NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de escalas;

aa)

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

bb)

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

cc)

NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico;

dd)

NBR 10647 – Terminologia para elaboração de desenho técnico;

ee)

NBR 10068 – Folha de desenho – Leiaute e dimensões;

ff)

NBR 10126 – Contagem em desenho técnico;

gg)

NBR 13142 – Desenho técnico – dobramento de cópia;

A Funasa não se obriga a fornecer os documentos relacionados nos subitens 3.4
e 3.5, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo
de sua biblioteca.

3.6.

Localização

Os serviços aqui especificados estão agrupados por lotes de intervenção e por
Municípios/localidades a serem atendidos, conforme se observa no Anexo C.

3.7.

Competências

Compete à Funasa/Presidência a contratação, emissão da OS de Serviço de
Início, pagamento e eventuais aditivos contratuais, enquanto à Suest compete a
responsabilidade pela fiscalização, inspeção, emissão da OS parcial, análise e
aprovação dos serviços objeto do contrato a que se refere este TR.

3.8.

Cronograma de atividades

O cronograma reflete o prazo de execução dos serviços a serem executados e
indicam os prazos iniciais e finais de cada etapa. Os serviços referentes a cada etapa
deverão seguir os prazos estabelecidos no cronograma a seguir, entretanto, durante o
desenvolvimento das atividades, mediante justificativa da Contratada, a Suest poderá
flexibilizar estes prazos sem, contudo, descumprir o prazo final do contrato.
Tabela 01 – Cronograma de atividades para o(s) Lote(s) dos Projetos de SAA

ETAPA\MÊS

Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1 – RTP
2 - SERVIÇOS DE
CAMPO
3 - PROJETO
BÁSICO
4 - ESTUDOS
AMBIENTAIS
5 - PROJETO
EXECUTIVO

3.9.

Escopo dos Serviços

O escopo dos serviços, objeto deste TR, contempla a elaboração de
Diagnósticos, Estudos de concepção e viabilidade, em formato de Relatório Técnico
Preliminar, projeto básico e executivo para Sistemas de Abastecimento de Água nos
Municípios/localidades listados no Anexo C e Estudos Ambientais para o devido
licenciamento ambiental, possibilitando a implantação de obras de saneamento nessas
localidades. Os serviços a serem executados foram divididos nas seguintes etapas de
execução:
•

Etapa 1 (Diagnóstico e Estudos de Concepção e Viabilidade – Relatório
Técnico Preliminar - RTP)
- Atividade 01 – Diagnóstico da situação atual: consiste no
levantamento da situação atual da localidade, compreendendo coleta
de dados como localização, clima, acessos, população, topografia,
hidrologia,

hidrogeologia,

características

urbanas,

condições

sanitárias, perfil sócio-econômico, perfil industrial, infraestrutura de

saneamento existente (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos).

-Atividade 02 – Estudos de Concepção e Viabilidade: – 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.

-Atividade 03 – Relatório Técnico Preliminar: montagem e entrega
do RTP, que consiste do diagnóstico, estudo de concepção e
viabilidade.

•

Etapa 2 (Serviço de Campo) – serviços topográfico, geotécnico, geofísico,
geológico e análise de qualidade da água que visam subsidiar as escolhas das
alternativas técnicas de concepção, a elaboração dos projetos básicos,
executivos e estudos ambientais;

•

Etapa 3 (Elaboração do Projetos Básico) – elaboração do projeto básico de
engenharia da concepção básica selecionada na Etapa 1 - Atividade 03 e com
base nos serviços de campo da Etapa 2;

•

Etapa 4 (Estudos Ambientais) – elaboração dos estudos ambientais necessários
para o devido licenciamento junto aos órgãos ambientais;

•

Etapa 5 (Elaboração dos Projetos Executivos) – elaboração dos projetos
executivos das obras com base no projeto básico e na licença prévia.

Os serviços deverão ser executados tendo-se conhecimento, principalmente,
dos documentos relacionados no item 3.4 e 3.5 deste TR.

3.10. Relatório Técnico Preliminar - RTP
Reúne o conjunto de informações obtidas na fase de diagnóstico, apresenta os
estudos de alternativas de concepção, bem como os estudos de viabilidade econômica
e traz a concepção final a ser adotada. Ele será desenvolvido conforme orientações dos
itens 3.10.1 e 3.10.2.

3.10.1. Diagnóstico da Situação Atual
O diagnóstico compreende os estudos preliminares para reconhecimento do
Município/localidade(s), 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 proceder aos levantamentos, o processamento e à 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, Funasa, Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA , Agência Nacional de
Água - ANA, dentre outros.

3.10.1.1.

Levantamento de dados gerais da(s) localidade(s):

A fim de subsidiar os estudos de concepção, deverão ser levantados e
apresentados, onde couber, os seguintes dados gerais:
a)

localização no Estado – distâncias em relação aos centros urbanos
mais importantes através das vias de comunicação e coordenadas
geográficas;

b)

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;

c)

topografia – plantas topográficas confiáveis em escalas compatíveis
com a precisão requerida para o estudo e visualização das diferentes
concepções;

d)

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
e)

características físicas da região em estudo:
e.1) relevo do solo – identificação dos acidentes principais e das
alterações previstas;
e.2) clima – séries históricas de: temperatura, ventos, insolações,
evaporação e chuvas, incluindo as precipitações intensas e estiagens
prolongadas;
e.3) informações geológicas – natureza e camadas constituintes
do subsolo, níveis de lençol freático, mapas geológicos, relatórios de
sondagens e de ensaio do solo;

e.4) informações fluviométricas – séries históricas dos cursos
d´água da região, suas vazões de estiagem e informações locais sobre
os níveis de enchentes;
f)

dados demográficos – utilização de dados censitários do IBGE 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, de companhia de energia
elétrica ou da própria Funasa ou mesmo ser estimada a população de
campo por meio da contagem de edificações.

g)

condições sanitárias – condições de poluição dos cursos d´água,
ocorrências de doenças de veiculação hídrica; informar se há
separação do lixo hospitalar dos resíduos sólidos urbanos e sobre Taxa
de Mortalidade Infantil - TMI do município, fornecida pelo Ministério
da Saúde;

h)

indicadores de gestão – informar se há gestão estrutura da prestação
dos serviços de saneamento, por intermédio de órgão da administração
direta municipal, autarquia pública (SAAE), companhia municipal,
consórcio público ou companhia estadual. Indicar os níveis de
atendimento com água e esgoto (%); extensão de rede por ligação,
água e esgoto; índice de hidrometração (%); índice de arrecadação
(receita arrecadada/ receita faturada) (%); perdas globais, físicas e
comerciais (água não contabilizada) (%); perdas físicas por unidade
do sistema (%); número de empregados (efetivos e terceirizados) por
ligações de água e esgoto; despesas de pessoal, por ligações (água +
esgoto); despesas de energia elétrica, por volume produzido (R$/ m3);
despesas com outros serviços de terceiros, por ligações (água +
esgoto); despesas com material de tratamento, por volume produzido

(R$/ m3); despesas com outros materiais, por ligações (água + esgoto);
tarifas médias de água, esgoto e total (R$/ m3);
i)

características urbanas – localização da localidade/município a ser
atendida pelo projeto; verificar as tendências de expansão urbana e as
de previsão de expansão urbana, de regularização fundiária e de
projetos habitacionais de interesse social, ; zoneamento ambiental,
tipo de ocupação existente e prevista (residencial, industrial,
comercial, pública e institucional) na área de influência do
projeto,incluindo as áreas de fragilidade ambiental e de risco de
desastres; plano diretor urbano (se couber) e projetos de urbanização
aprovados;

j)

perfil sócio-econômico – descrição atual e tendências do perfil sócioeconômico da população da localidade com informações sobre a
distribuição de renda familiar mensal, por faixas de salário mínimo,
número de habitantes, escolaridade e IDH;

k)

perfil industrial – identificação das indústrias existentes e suas
localizações; previsão de expansão industrial na localidade/município
com previsão da demanda por utilização de serviços públicos de
saneamento; descrição do potencial de crescimento; estimativas de
consumo de água e tipo de despejo;

l)

mão-de-obra – disponibilidade local de mão-de-obra para construção
civil e salários correntes, bem como de pessoal técnico para operação
e manutenção e salários correntes;

m)

materiais de construção – disponibilidade local e regional, produção
e qualidade dos materiais das industrias locais, em face das
necessidades das obras para sistemas de abastecimento de água;

n)

energia elétrica – características do sistema de distribuição existente;
tensão, potência; evolução nos últimos anos das ligações ás economias

segundo as classes residencial, comercial, industrial e pública, custo
da tarifa de consumo e demanda e eventuais descontos;
o)

sistema existente de drenagem pluvial – descrição dos diâmetros das
tubulações, posição de PVs, interferências com outras infraestruturas,
indicação de bocas de lobo e caixas de passagens;

p)

sistema existente de esgotamento sanitário – descrição geral dos
elementos que o compõe como: rede coletora e interceptores, estação
elevatória e de tratamento, neste último informar o tipo de tratamento
adotado. Informar corpos de água receptores e a classificação desses;

q)

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos – informar volumes
gerados e processos de coleta (tipo, freqüência, tipos de
equipamentos utilizados), existência de coleta seletiva, unidades de
reciclagem e inserção de catadores em forma de associações ou
cooperativas, transporte (distâncias percorridas) e disposição final
dos rejeitos em aterros sanitários licenciados (localização e porte),
bem como informar sobre a existência de disposição à céu aberto em
lixões, , consorciamento com outros municípios, dentre outros
aspectos;

r)

desenvolvimento sócio-econômico – situação atual e tendências do
perfil sócio-econômico da população com informações sobre a
distribuição de renda familiar mensal, por faixas de salário mínimo,
número de habitantes, escolaridade e IDH, informar também sobre o
número de beneficiários do Programa Bolsa Família, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, e a cobertura do
Programa Saúde da Família - PSF ,do Ministério da Saúde;

s)

legislação – disposições legais em vigor na região, que possam afetar
a concepção do sistema; normas vigentes em relação à passagem das
canalizações nas vias de tráfego.

3.10.1.2.

Características básicas dos sistemas existentes:

Para os Municípios/localidades que dispõem de sistema de abastecimento, o
levantamento das informações e dos dados devem seguir a metodologia apresentada
na sequência:
i.

realização de estudo de adequação e aproveitamento de suas unidades no
novo sistema a ser implantado;

ii.

aproveitamento deve ser feito de modo a integrar, permanentemente ou
temporariamente, ao novo sistema.

iii.

não devem constituir partes do novo sistema aquelas unidades do sistema
existente que, mediante análises técnicas e econômicas, se revelarem
inadequadas para o aproveitamento pretendido.

iv.

Qualquer parte ou componente do sistema que contenha característica
técnicas que impeçam o seu aproveitamento no projeto deverá ser
comprovada, quando possível, por meio de registros fotográficos, amostras
dos componentes ou por meio de ensaios;

Consonante com a NBR 12211, as partes ou unidades do sistema existente,
passíveis de aproveitamento, devem ter suas características básicas determinadas na
medida e precisão necessárias para possibilitar o exame de seu emprego no novo
sistema.
Deverá ser apresentado um desenho esquemático de todo o sistema existente
e desenhos de cadastro, com identificação das suas unidades inaproveitáveis e
aproveitáveis. A Contratada deverá, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatório
fotográfico dos elementos que compõem o sistema, destacando, onde couber, os
seguintes aspectos:
I.

Mananciais superficiais

a) localização do manancial, mostrando sua posição relativa em relação à
cidade em estudo e às demais cidades;
b) área da bacia contribuinte;
c) cotas dos níveis d’água;
d) cotas representativas do leito e dos terrenos circunjacentes;
e) vazões medidas ou estimadas;
f) obras para regularização de vazão;
g) qualidade da água (análise físico-química e bacteriológica);
h) usos da água a montante e a jusante do ponto de captação;
i) presença, qualificação e quantificação dos focos poluidores;
j) condições hidrogeológicas que influam na captação ou na qualidade da
água;
k) interferências e condições a jusante, que condicionam a qualidade da água
no ponto de captação;
l) condições de proteção da bacia;

II.

Mananciais subterrâneos

a) localização dos poços, cotas topográficas do terreno onde se localizam,
ainda que aproximadas, profundidades, ano de sua construção e
coordenadas geográficas;
b) dados hidrogeológicos sobre os aqüíferos;
c) dados técnicos sobre os poços: diâmetros de conclusão, filtros, pré-filtros e
demais informações de construção;

d) informações sobre sua vazão, nível estático, nível dinâmico, rebaixamento e
vazão específica;
e) dados técnicos sobre o equipamento utilizado para extração da água,
incluindo seu regime de funcionamento e periodicidade de manutenções;
f) dados sobre as características físico–química e bacteriológica da água;
g) condições e medidas de proteção do aquífero;
h) relatório fotográfico.

III.

Captações:

a) localização e ano da construção;
b) cadastro em planta-baixa com elementos constituintes e dimensões
básicas;
c) esquema funcional;
d) cotas relativas;
e) posição dos equipamentos, tubulações e acessórios;
f) condições de funcionamento e estado de conservação;
g) problemas existentes;

IV.

Condutos adutores e subadutores:

a) localização e ano de construção;
b) cadastro em planta e perfil representativo do seu posicionamento;
c) seção transversal original;
d) material;

e) característica hidráulica das paredes, determinada preferencialmente por
estudos de pitometria;
f) posição de órgão acessórios;
g) problemas existentes.

V.

Estações elevatórias

V.1 – Casa de bombas:
a) localização e ano da construção;
b) cadastro em planta-baixa e cortes;
c) posição dos equipamentos, tubulações e acessórios ;
d) níveis das bombas e da água;
e) estado de conservação;
f) problemas existentes.

V.2 – Instalações e equipamentos:
a) ano da instalação;
b) características;
c) fabricante e tipo;
d) tipo de energia;
e) condições de funcionamento e estado de conservação.

VI.

Reservatórios

a) localização e ano da construção;

b) características e tipo de material;
c) cadastro em planta-baixa e cortes;
d) posição das canalizações, barriletes e órgãos acessórios;
e) condições de funcionamento e estado de conservação;
f) problemas existentes;

VII.

Estações de tratamento

VII.1 – Características gerais:
a) localização e ano da construção;
b) capacidade nominal (l/s);
c) capacidade atual (l/s);
d) unidades com suas posições relativas;
e) fluxograma com perfil hidráulico;
f) problemas existentes.

VII.2 – Casa de química:
a) cadastro em planta-baixa e cortes;
b) posição dos equipamentos, tubulações e acessórios;
c) condições de funcionamento e estado de conservação;

VII.3 – Unidades de tratamento:
a) tipo e características;
b) parâmetros do processo;

c) cadastro em planta-baixa e cortes;
d) cota do nível d’água;
e) posição dos equipamentos;
f) condições de funcionamento e estado de conservação.

VII.4 – Equipamentos:
a) Dosadores:
a.1) características do material dosado;
a.2) fabricante e tipo;
a.3) características;
a.4) condições de funcionamento e estado de conservação.
b) De laboratório:
b.1) fabricante e tipo;
b.2) função;
b.3) características;
b.4) condições de funcionamento e estado de conservação.
c) Outros:
c.1) fabricante e tipo;
c.2) função;
c.3) características;
c.4) condições de funcionamento e estado de conservação.

VII.5 – Operação e manutenção:
a) produção (m³/dia);
b) tempo diário de funcionamento;

c) consumo de produtos químicos;
d) análises da água bruta e da água tratada;
e) problemas relevantes;

VIII.

Rede de distribuição:

a) área servida;
b) localização e características dos condutos, com extensão por diâmetro e
material;
c) características hidráulicas dos condutos, determinadas mediante inspeção
ou por pitometria;
d) estado de conservação com avaliação das perdas de água;
e) zonas sujeitas a reparos;
f) zonas de pressão;
g) macromedição;
h) condições de funcionamento;
i) cadastro da rede.

IX.

Válvulas, comportas e demais aparelhos:

a) tipo e características principais; condições de funcionamento e estado de
conservação.

X.

Sistemas elétricos:

a) tipo e capacidade;

b) características principais dos equipamentos;
c) dispositivos de proteção e comando;
d) condições de funcionamento e estado de conservação.

XI.

Sistemas de automação:

a) tipo e características principais;
b) condições de funcionamento e estado de conservação;

XII.

Vias de acesso:

a) localização em planta e pontos de referência;
b) características técnicas;
c) estado e condições de conservação;
d) entidades responsáveis pela conservação.

XIII.

Despesas com operação de cada parte do sistema:

a) pessoal;
b) material;
c) produtos químicos;
d) transportes;
e) energia elétrica;
f) outros.

XIV.

Ligações prediais:

a) dificuldades encontradas para efetuar ligações;
b) tipo e material utilizado;
c) evolução do número de ligações nos últimos três anos, segundo as classes
de consumo residencial, comercial, público e industrial;
d) existência de micromedição do consumo.

3.10.1.3.

Cadastro físico das unidades passíveis de aproveitamento

Ressalta-se que os cadastros indicados no item 3.10.1.2 e que sejam
imprescindíveis ao desenvolvimento dos estudos de concepção e do projeto básico, a
sua elaboração poderá ser autorizada pela Suest por meio da emissão de OS específica
para tal serviço, conforme previsto na Planilha Geral de Serviços.

3.10.2.

Estudos de concepção e viabilidade

O estudo de concepção e viabilidade deverá contemplar seleção e
desenvolvimento das alternativas, estimativas de custos das alternativas elencadas,
com a apresentação da concepção adotada, bem como indicação de serviços de campo
necessários para o desenvolvimento do projeto básico, executivo e de estudos
ambientais.

3.10.2.1.

Aspectos Gerais a serem considerados nos estudos de Concepção e
Viabilidade:

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

i.

a configuração topográfica e características hidrogeológicas da região onde
estão localizados os elementos constituintes do sistema;

ii.

os consumidores a serem atendidos até o alcance do plano e sua
distribuição demográfica na área a ser abastecida pelo sistema;

iii.

o consumo per capita e as vazões de dimensionamento;

iv.

no caso de existir sistema de distribuição, a integração das partes deste ao
novo sistema;

v.

caracterização dos mananciais abastecedores;

vi.

total compatibilidade entre as partes do sistema proposto;

vii.

custo de operação e manutenção do sistema;

viii.

a definição das etapas de implantação do sistema;

ix.

a comparação técnico-econômica das concepções;

x.

o estudo de viabilidade econômica-financeira da concepção básica.

A Contratada ao considerar os parâmetros para o pré-dimensionamento das
unidades do SAA, como consumo per capita, população abastecida, coeficiente do dia
de maior consumo, coeficiente na hora de maior 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, bem
como os recomendados pelos SAAE (Serviços Autônomos de Água e Esgoto) ou CESB
(Companhia Estadual de Saneamento Básico).

3.10.2.2.

Elementos específicos a serem considerados nos estudos de Concepção e
Viabilidade:

O estudo de concepção e viabilidade deverá considerar os seguintes elementos
específicos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

i.

Delimitação 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.

ii.

Topografia

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.

iii.

Estudos Populacionais

Os estudos populacionais devem avaliar 100% da população residente e
considerar as parcelas de populações flutuantes e temporárias que sejam relevantes. O
horizonte dos estudos populacionais será de no mínimo 20 anos, a partir do ano 1 de
operação do sistema.
Conforme NBR 12211/1992, a população residente deve ser avaliada de acordo
com um dos seguintes critérios:
I – Mediante a extrapolação de tendências de crescimento, definidas por dados
estatísticos suficientes para constituir uma série histórica, observando-se:
a) a aplicação de modelos matemáticos (mínimos quadrados ou outro desde
que devidamente justificado) aos dados censitários do IBGE; deve ser
escolhida como curva representativa de crescimento futuro, aquela que
melhor se ajusta aos dados censitários;
b) o emprego de métodos que considerem os índices de natalidade,
mortalidade, crescimento vegetativo e correntes migratórias; em ambos os
casos, devem considerados fatores que venham a alterar a tendência de
evolução sócio-econômica da comunidade em estudo e da região;
c) todas as discrepâncias apresentadas nos dados estatísticos, utilizados para
definir a tendência de crescimento, devem ser devidamente estudadas e
explicadas; quando a discrepância é decorrente de desmembramento ou
agregações, o fato deve ser convenientemente considerado, no que diz
respeito à tendência de crescimento que está sendo pesquisada.
d) poderão ser utilizados dados estatísticos não provenientes do IBGE desde
que haja comprovação de confiabilidade e aprovação pela fiscalização.
II – Mediante a aplicação à última população conhecida da comunidade em
estudos das mesmas tendências verificadas em comunidades com características
análogas às das comunidades em estudo, quando inexistirem dados característicos

suficientes para constituir uma série histórica. Para conhecimento da última
população, pode-se utilizar dados da prefeitura local, de companhias de energia
elétrica, da própria Suest/Funasa, ou até mesmo levantamento da população em
campo, por meio de contagem de edificações.
As populações flutuantes e temporárias devem ser avaliadas mediante critérios
particulares, estabelecidos de comum acordo com a fiscalização.
Nos estudos populacionais devem ser considerados os estabelecimentos
residenciais, comerciais, industriais e públicos.
A Fiscalização deverá avaliar o estudo populacional antes do detalhamento e
conclusão do Estudo de Concepção e Viabilidade.
iv.

Estudos de Demanda

Segundo a NBR 12221/1992, para a determinação da demanda de água devem
ser considerados o consumo das ligações medidas e não medidas e o volume de
perdas no sistema.
As perdas consideradas nos estudos devem refletir as metas previstas de
desenvolvimento operacional com índices decrescentes ao longo do período do
projeto. Deverá ser apresentado plano de recuperação para o sistema cujo índice de
perda seja superior a 25%.
Os valores das demandas de água adotados para dimensionamento do sistema
de abastecimento devem ser baseados em condições locais. No caso de comunidades
já operadas por SAAE, 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.
A previsão dos consumos de indústrias deve ser feitas de acordo com os
seguintes critérios:
a) os estabelecimentos que forem total ou parcialmente servidos pelo sistema
público de abastecimento devem ter seus consumos avaliados com base no
histórico de seus consumos medidos, bem como em inquéritos para
averiguação de eventuais ampliações.
b) os consumos previstos para estabelecimentos em fase de implantação e
para os estabelecimentos com instalação projetadas devem ser
determinados de acordo com seus respectivos projetos;
c) os consumos futuros devem ser projetados mediante conhecimento das
ampliações previstas dos estabelecimentos já considerados e estimativa de
crescimento industrial;
Desde que a Contratada comprove a inexistência de dados para determinar os
consumos, as demandas devem ser definidas com base em dados de outras
comunidades com características análogas à comunidade em estudo.
Na hipótese de não se dispor de nenhuma dessas informações para estimar o
consumo, deverá ser utilizada a curva de demanda da região para estimar o consumo.

v.

Redução e Controle de Perdas
Deverá ser dada atenção especial nas ações de redução e controle de perdas

nos SAA. Os estudos e projetos deverão se 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 às providências de caráter interno aos
serviços da prestadora.
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 nas unidades – residencial, comercial, industrial e
pública - de cada setor considerado e até substituição de micromedidores quando
esgotada sua vida útil ou por defeitos.

3.10.2.3.

Análise dos aspectos ambientais e sociais

Para o desenvolvimento das alternativas, que subsidiarão a escolha da
concepção básica, a Contratada deverá considerar possíveis impactos gerados em
decorrência da implantação, melhoria ou ampliação dos sistemas de abastecimento de
água, tais como:
a)

alteração do regime hídrico do manancial resultante da vazão captada e
remanescente, particularmente nos períodos sazonais de estiagem;

b)

interferência com outros usos do mesmo manancial ou de outros corpos
hídricos na mesma bacia hidrográfica;

c)

problemas pontuais localizados, decorrentes das obras civis e de
descarga em local inadequado das águas de lavagem do sistema de
tratamento;

d)

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.

e)

melhoria das condições de vida da população a ser abastecida (conforto
e bem estar);

f)

redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, acarretando
diminuição nas ocorrências de internações para tratamento médico e,
consequentemente, redução de casos de faltas ao trabalho;

g)

problemas localizados, decorrentes das obras civis, incluindo a
necessidade de realocação de famílias;

h)

benefícios sociais incluindo a geração de empregos nas fases de
implantação e operação do sistema;

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 instalação e de operação).

3.10.2.4.

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 básica.
As alternativas técnicas formuladas deverão atender as exigências técnicas de
maneira completa, integrada e sustentável baseando-se em conceitos de comprovada
eficiência envolvendo as diferentes partes dos sistemas sob os aspectos técnico,
econômico, social, financeiro e ambiental, ou caso sejam inovadoras que possam ter
sua eficiência demonstrada.
A concepção geral das estruturas, de obras civis e de outros deverá estar
fundamentada no princípio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e
de operacionalidade.

As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas,
maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de
materiais de construção e da preservação ambiental.
Como primeira alternativa deverá ser considerada a melhoria/otimização do
sistema existente (redução de perdas, implantação de macro e micromedição) que
poderá resultar em expansão do atendimento, sem aumentar o volume de produção.
3.10.2.5.

Desenvolvimento das Alternativas

As alternativas deverão ser desenvolvidas considerando em sua concepção, as
características principais, as eficiências, as restrições e os aspectos condicionantes e
ainda contemplar os seguintes tópicos:
a)

plano geral do sistema;

b)

desenhos esquemáticos;

c)

enfoque metodológico na concepção;

d)

descrição das alternativas;

e)

memória de cálculo;

f)

pré-dimensionamento das unidades do SAA, conforme item
apresentado na sequência.

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.
O arranjo dos novos sistemas deverá aproveitar ao máximo os sistemas
existentes, prevendo as melhorias necessárias buscando propiciar a garantia de oferta
de água potável com quantidade e qualidade ao longo de todo o horizonte de projeto.
O nível de aproveitamento e das melhorias das unidades operacionais deverá ser
discutido com a Fiscalização

3.10.2.6.

Pré-dimensionamento das unidades das alternativas formuladas

Para cada uma das alternativas formuladas, deverão, onde couber, ser prédimensionadas as unidades do sistema, abordando:
i.

Manancial

Situação e descrição das condições do manancial quanto a: regularidade
(vazões mínima, média, máxima e Q7,10); vazão ecológica; condições de enchente;
necessidade de obras para regularização de vazões; qualidade da água e informações
mínimas sobre:
a) mananciais superficiais – nome da fonte de captação e da bacia
hidrográfica, planta com indicação do ponto provável de captação,
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);
b) manancial subterrâneo – anexar os estudos hidrogeológicos que permitam
estimar a qualidade e capacidade de produção, ou geofísicos quando
couber.

ii.

Captação

Distância e desnível do provável ponto de captação até a próxima unidade do
sistema; estudos hidráulicos e estruturais para barragem, quando couber; identificação
e justificativa da necessidade de pré-sedimentação em função da qualidade de água
bruta. Caracterizar também o tipo de tomada de água, se direta ou indireta. No caso
de captação por poços, descrever as suas características.

iii.

Elevatória

Pré-dimensionamento das estações elevatórias (em conjunto com a adução);
provável localização; altura manométrica; estimativa de diâmetro das tubulações;
dispositivos de proteção e operação; estimativa do número e potência dos conjuntos
moto-bomba, com memorial de pré-dimensionamento e curvas características usadas.
Descrever de forma sucinta as obras civis e instalações elétricas necessárias.

iv.

Adutora
Tipo de material; estimar diâmetros e extensão; traçado justificado em função

de características topográficas e do tipo de solo; profundidade média; tipo e número
de dispositivos de proteção e acessórios; localização e pré-dimensionamento de
travessias e obras especiais.

v.

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; estimar 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.

vi.

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 e características geotécnicas do solo.

vii.

Rede de Distribuição

Pré-dimensionamento da rede com definição dos diâmetros e especificação das
tubulações principais e secundárias; estimar extensões; características geológicas e de
pavimentação das vias públicas e levantamento do número de ligações prediais. O
cálculo das vazões de dimensionamento deverá ser a partir das densidades
populacionais dos setores de distribuição; delimitação das zonas de pressão com os
respectivos centros de reservação;

3.10.2.7.

Estimativa de custos das Alternativas

A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em orçamento e
refletir os custos para cada unidade do sistema pré-dimensionados.

3.10.2.8.

Comparação das alternativas e escolha da concepção básica

A comparação econômica das concepções técnicas deve ser feita considerando
os valores de investimentos iniciais e ao longo do plano, bem como as despesas de
operação e manutenção, que resultam da avaliação com: pessoal, consumo de energia
elétrica, reposição de materiais e ferramentas, consumo de produtos químicos,
oficinas, transportes e periodicidade dos serviços.
A comparação das diferentes alternativas, onde couber, deverá ser feita por
meio do cálculo do fluxo de caixa, valor presente, à taxa de desconto de 12% ao longo
do período de projeto, considerando custos de investimento, operação e manutenção,
desconsiderando os custos de depreciação e inflação.
As alternativas formuladas serão discutidas com a fiscalização e devem
corresponder àquelas cujo conjunto de fatores e aspectos sociais, técnicos,
ambientais, econômicos e financeiros indica ser o mais apropriado a todas as partes

beneficiadas pelo projeto. A partir dessa análise deverá ser priorizada aquela que
apresentar o menor custo de implantação, manutenção e operação.
Ainda nessa etapa, a Contratada deverá consultar o órgão ambiental
responsável sobre a necessidade ou não de licenciamento, devendo o resultado dessa
consulta ser parte constante do RTP. Se porventura houver a necessidade de
licenciamento ambiental, a Contratada deverá preparar a documentação exigida para
atendimento das exigências estabelecidas pela legislação ambiental junto ao órgão
competente e continuo acompanhamento dos procedimentos necessários.

3.10.3. Apresentação
A Contratada apresentará o Relatório Técnico Preliminar que consolida o
Diagnóstico, a Concepção e os Estudos de Viabilidade, bem como a definição, em
conformidade com o cronograma de atividades, dos serviços de campo (topográficos,
geotécnicos, análises de solos e de qualidade de águas) necessários ao
desenvolvimento dos projetos de engenharia.
A apresentação do RTP deverá estar estruturada, conforme Anexo M.

3.11. Serviços de Campo
Essa etapa se refere aos serviços topográficos, geotécnicos, geofísicos,
hidrogeológicos, análises físico-químicas e bacteriológicas, conforme especificações
constantes, respectivamente, nos Anexos E, F, G, H, I, J e K.
Os serviços de campo poderão ser subcontratados total ou parcialmente junto
a empresas especializadas, sob responsabilidade total da Contratada pela qualidade
dos serviços e à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

3.12. Elaboração do Projeto Básico (PB)
O PB consiste no detalhamento da concepção básica apresentada no RTP e se
compõe de memorial descritivo das unidades do sistema, memória de cálculo, peças
gráficas de detalhamentos, orçamento com planilha orçamentária, com preço e sem
preço, cronograma físico-finaceiro, memória de cálculo dos quantitativos, relação de
materiais e de equipamentos, composição analítica de custos, especificação de obras e
serviços. O PB deve vir acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
junto ao CREA dos responsáveis pela elaboração do projeto e pela elaboração da
planilha orçamentária.
Deverão constar em todas as folhas do PB, a identificação e a assinatura dos
responsáveis técnicos.
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. Nessa etapa os levantamentos topográficos, estudos geotécnicos,
hidrogeológicos, geofísicos e análise de qualidade da água deverão estar concluídos.
O projeto básico poderá ser retificado a fim de adequá-lo ao detalhamento do
projeto executivo, sem custo adicional.
A Contratada, antes da emissão da OS e do início do Projeto Básico, deverá
apresentar, para aprovação da Suest, o Plano de Trabalho Específico (PTE) do Projeto
Básico, contendo:
a) a data prevista para início dos trabalhos;
b) os quantitativos de desenhos técnicos no formato A1 que serão
produzidos,
c) a data prevista para o término dos serviços, em consonância com OS.

3.12.1. Componentes do Projeto Básico
3.12.1.1.

Memorial descritivo e memória de cálculo das unidades projetadas

A documentação do memorial descritivo deverá conter informações referentes
à sua defesa, devendo ser apresentado uma descrição geral da concepção básica e de
cada unidade do SAA projetado e/ou melhorias do sistema existente, métodos
executivos, especificações, descrição do material a ser utilizado e forma de
implantação de cada etapa.
O memorial descritivo deve vir acompanhado da memória de cálculo com o
dimensionamento de todas as unidades do sistema, planilhas de cálculo, apresentação
de laudo hidrogeológico e serviços para locação de poço tubular (quando necessários)
e da análise de qualidade da água, dentre outros.

3.12.1.2.
i.

Peças gráficas de detalhamentos
Planta Geral do Sistema

Deverá conter área de abrangência do projeto, traçado e diâmetro de adutoras,
subadutoras, 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.

ii.

Captação

No caso de poço tubular apresentar planta(s) contendo a localização com
coordenadas geográficas, das instalações e equipamentos, planta e corte do poço,

urbanização (cerca, portão, grama, brita, passeio), detalhe do barrilete de sucção e
recalque, bomba submersível, posição de QCM e lista de materiais e equipamentos.
No caso de barragem de nível apresentar planta(s) contendo a localização com
coordenadas geográficas, a locação das instalações e equipamentos, planta e corte do
barramento (perfil Creager ou de terra), detalhes de vertedor, descarga de fundo e
urbanização (cerca, portão, grama, brita, passeio), detalhe do barrilete de sucção e
recalque e lista de materiais e equipamentos. O sistema de captação poderá também
ser flutuante por meio de balsas.

iii.

Adução

Apresentar plantas de caminhamento com respectivos perfis longitudinais com
indicação de dispositivos especiais como ventosas, registros, medidores de vazão,
dispositivos de proteção contra golpe de aríete, descargas, entre outros. Plantas
indicativas com travessias de talvegues, obras de arte, cursos de água, dentre outros.
Deverão ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento; cotas do terreno
e da geratriz inferior da tubulação; diâmetro e tipo de material das tubulações
projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos, tipos de pavimentação,
quando em área urbanizada; travessias especiais (vias e outros) e lista de materiais e
equipamentos.

iv.

Elevatórias
Apresentar plantas de situação, locação, planta e cortes das estruturas,

detalhes de interligação dos barriletes e canalizações, planta de urbanização da área e
lista de materiais e equipamentos.

v.

Estação de Tratamento
Apresentar plantas de situação, locação, interligação das canalizações e

urbanização da área, plantas, cortes e detalhes das unidades de tratamento, inclusive
lista de materiais e equipamentos.
Detalhar as instalações hidro-sanitárias e linhas de produtos químicos, com
apresentação de plantas e isométricos, dimensionamento e detalhamento de sistemas
de dosagem, relacionando a vidraria e equipamentos de laboratório necessários.

vi.

Reservatório
Plantas de situação, locação, interligação das canalizações e urbanização da

área, plantas, cortes e detalhes, inclusive lista de materiais e equipamentos.
Nas unidades existentes mediante o diagnóstico efetuado, deverão ser
avaliadas as recuperações necessárias especialmente quanto às perdas na unidade e a
segurança estrutural.

vii.

Rede de Distribuição

Plantas da rede com definição de diâmetros, extensão e materiais,
detalhamento dos nós, detalhamento de travessias, inclusive lista de materiais e
equipamentos.
De posse do diagnóstico e cadastros da rede existente, deverão ser avaliadas as
substituições necessárias, especialmente, para os trechos de rede em ferro fundido, ou

em outro material, danificadas, sem revestimento ou com rejuntamento
comprometido, assim como para as redes em fibrocimento.

viii.

Ligações Domiciliares

Apresentação de desenhos padronizados de ligações prediais com ou sem
micromedição por meio de hidrômetro.

3.12.1.3.

Orçamento

O orçamento consiste de:

- Planilha orçamentária – deverá ser apresentada em moeda nacional e em
valores unitários, de todo os serviços, materiais e equipamentos necessários a perfeita
execução das obras das unidades do sistema de abastecimento de água, de forma que
sejam evitados aditivos relativos a serviços extracontratuais e contratuais ao final da
obra.

- Composição analítica de custos – para cada custo unitário de serviço
apresentado corresponderá uma composição de custo analítico com definição de
insumos, mão de obra e equipamentos, encargos sociais, administração local e
despesas indiretas. Para os custos de materiais e equipamentos deverão ser
acompanhados de pesquisa de mercado, que não estejam na tabela de preços do
Sinapi.
- Memória de cálculo – os quantitativos de serviços devem vir acompanhados
da memória de cálculo detalhada, inclusive com os parâmetros e critérios adotados

que compõem o orçamento. Quanto aos itens específicos relativos à quantidade de
ferros e volume de concreto das estruturas das unidades do sistema, assim como das
fundações, dos reforços estruturais, dos blocos de ancoragem de tubulações,
estruturas de travessias, etc, deverão ser estimadas com base em indicadores
consagrados pela literatura técnica e confirmadas quando da elaboração dos
respectivos projetos executivos estruturais.

- Relação de materiais e de equipamentos– todos os materiais e equipamentos
(tais como tubulações, dispositivos de proteção e controle, equipamentos elétricos,
hidráulicos, bombas, etc.,) deverão ser relacionados com seus respectivos
quantitativos e especificações.

- Especificação de equipamentos, materiais, obras e serviços – caderno de
especificações técnicas que detalhe de forma clara as características dos produtos e
recursos que deverão ser utilizados na execução. Deverá constar a metodologia
construtiva de cada serviço.
Os custos constantes na planilha orçamentária devem estar em conformidade
com a tabela de preços Sinapi, sendo obrigatória a inserção dos respectivos códigos.
Quando inexistirem serviços no Sinapi, a Contratada deverá realizar pesquisa
mercadológica local para composição do custo unitário. Por recomendação do TCU,
não serão aceitas planilhas orçamentárias com a apresentação de custos com
denominações genéricas como “verbas”.
A planilha orçamentária deve vir acompanhada de ART, junto ao CREA dos seus
responsáveis técnicos.

3.12.1.4.

Cronograma físico-financeiro

Estabelecer cronograma físico-financeiro que compatibilize o prazo de
execução com as etapas de construção e desembolsos.

3.12.1.5.

Desapropriações

Deverá ser apresentada a relação das desapropriações necessárias à
implantação do projeto, incluindo nesta relação o nome da propriedade a ser
desapropriada, croquis da área e de localização e com coordenadas geográficas nome
do proprietário e seu endereço e valor estimado das terras e das benfeitorias.
3.12.2. Apresentação
A Contratada deverá apresentar Projeto Básico com a consolidação de todos os
componentes descritos nos itens 3.12.1.1 a 3.12.1.5 e sua apresentação deverá estar
estruturada conforme modelo apresentado no Anexo O.

3.13. Elaboração dos estudos ambientais
Os estudos ambientais deverão indicar a situação atual do meio ambiente, este
entendido como o conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos, culturais e sócioeconômicos; avaliação de impacto, com alcance e amplitude que o projeto pretendido
causará nesse meio ambiente, em um determinado espaço de tempo; estudo das
medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos negativos e elaboração de
planos de monitoramento para ao controle das principais variáveis do sistema, como
qualidade da água para abastecimento e do efluente tratado que retornam ao meio
ambiente.
A elaboração dos estudos ambientais deverá seguir as diretrizes do órgão
ambiental responsável, com enfoque objetivo no atendimento das exigências,

conforme o porte, o potencial poluidor e localização do empreendimento, integrando
as informações secundárias disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com
informações do projeto e dados obtidos no campo por equipe multidisciplinar.
As informações técnicas devem ser traduzidas em linguagem acessível ao
público em geral, ilustrado por mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos e, se
necessário, outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender
claramente as vantagens e desvantagens do Projeto, bem como todas as
consequências ambientais de sua implementação.
Durante a elaboração dos estudos de concepção e viabilidade, as alternativas
formuladas serão discutidas com a fiscalização para definição da concepção básica. A
partir desta definição a Contratada deverá confirmar junto ao órgão ambiental
responsável a necessidade de licenciamento ambiental para o empreendimento, se
porventura houver esta exigência, deverá preparar a documentação pertinente à
abertura do processo.
A partir das deliberações do órgão responsável pelo processo de licenciamento
ambiental, a Suest poderá autorizar a Contratada, por meio de OS, a elaboração dos
estudos pertinentes ao empreendimento, que poderão compreender a elaboração dos
seguintes estudos: EIA/RIMA, PCA, RCA, dentre outros.
A elaboração dos estudos ambientais e a defesa dos mesmos junto ao órgão
serão de responsabilidade da Contratada, bem como o requerimento do licenciamento
ambiental, o acompanhamento administrativo junto aos órgãos ambientais e a
preparação dos documentos obrigatórios para entrega na Suest/Funasa.
Quanto à autorização para perfuração de poços profundos e a consequente
outorga, caberá a Contratada a responsabilidade pelo preenchimento inicial de
formulários e afins, bem como boletos bancários e entrega na Suest/Funasa de todos
os documentos pertinentes a esta licença.

Caberá a Funasa o pagamento das taxas referentes ao processo de outorga e
licença ambiental.

3.14. Elaboração dos Projetos Executivos.
A elaboração dos Projetos Executivos compreende o detalhamento e a
complementação dos projetos básicos, contendo os elementos indispensáveis e
perfeitamente definidos, acompanhados de memória de cálculos com descrição
detalhada, possibilitando a perfeita execução das obras e o funcionamento do sistema.
Devendo o projeto vir acompanhado da ART, junto ao CREA dos engenheiros
responsáveis.
Deverão constar em todas as folhas dos Projetos Executivos, a identificação e a
assinatura dos responsáveis técnicos.
A Contratada, antes da emissão da OS e do início dos Projetos Executivos,
deverá apresentar, para aprovação da Suest, o Plano de Trabalho Específico (PTE) dos
Projetos Executivos, contendo:
a) a data prevista para início dos trabalhos;
b) os quantitativos de desenhos técnicos no formato A1 que serão
produzidos,
c) a data prevista para o término dos serviços, em consonância com OS.
Os projetos executivos deverão contemplar todos os elementos dos projetos
básicos detalhados e complementados com os elementos mencionados a seguir:

3.14.1. Projeto Elétrico
Abrange os projetos 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, etc., em consonância com às
normas da ABNT, das concessionárias de energia e às orientações da própria
Suest/Funasa, devendo a Contratada:
a)

elaborar desenhos detalhados do sistema elétrico que compreendem:
iluminação e distribuição de energia, malha de terra e sistemas de
proteção contra descargas atmosférica;

b)

apresentar o detalhamento dos quadros de distribuição de luz (QDL),
distribuição de força (QDF), automação e controle de bombas,
comando dos motores (QCM) e outros centros distribuidores de
energia, diagrama unifilar;

c)

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;

d)

Linhas de Transmissão, contendo: cálculos, dimensionamentos e
desenhos, em planta e perfil, de rede ou linha de transmissão ou
distribuição de energia, em tensões acertadas com a concessionária de
energia, desenhos e detalhes das estruturas.

e)

Gerador de Emergência, com a definição do tipo, locação,
dimensionamento e desenhos de instalação; acionamento manual e
automatizado, entrando em operação logo após o corte de energia
elétrica;

O projeto apresentado deverá conter: memoriais descritivos e de cálculos,
desenhos, especificações, composição analítica de custos, relações de materiais,
equipamentos e planilha orçamentária, incluindo os custos relativos à extensão de rede
elétrica e transformadores.
O projeto elétrico deve ser aprovado junto à concessionária de energia
responsável, sendo que as despesas necessárias para tal aprovação serão de inteira
responsabilidade da Contratada, que será também responsável por todos os
esclarecimentos, ajustes e correções necessárias, sem ônus para a Funasa.

3.14.2. Projeto de Automação e controle
Abrange o projeto de automação e controle, redes de cabeamento estruturado,
telefônico, instrumentação e aterramento, em especial:
a)

O grau de automação, medição e instrumentação e deve, no mínimo,
permitir: observar, na operação, as ocorrências importantes no processo,
como condições de falhas ou estados inadequados dos equipamentos,
utilizando, sempre que necessário, alarme sonoro e visual; registrar as
situações operacionais.

b)

Todos os detalhamentos do Centro de Comando 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 entre diferentes sistemas; 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.
c)

Descritivos operacionais do processo, equipamentos, diagramas lógicos
e/ou mapas de operação e/ou diagramas de causa e efeitos, visando o
desenvolvimento dos “softwares”.

d)

A localização, distribuição e encaminhamentos dos pontos;

e)

Detalhes de equipamentos como patch-panel, swith, tomadas, cabos de
rede, conectores, rack;

f)

O projeto apresentado deverá ser acompanhado dos memoriais
descritivos e de cálculos, desenhos, composição analítica de custos,
especificações, relações de materiais, equipamentos e planilha
orçamentária;

3.14.3. Projeto Estrutural e de Fundações
Deverão ser apresentados cálculos, detalhes e especificações, contendo nas
plantas: nome, assinatura e ART do engenheiro responsável pelo projeto. Serão
necessários:
a)

planta baixa e de locação, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

b)

quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posições;

c)

quantitativo de formas, em m2 , e concreto em m3;

d)

resistência (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resistência (Fyk) e
classe do aço;

e)

os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverão ser
executados em escala conveniente, com apresentação do cálculo devidos
aos esforços;

f)

o projeto apresentado deverá ser acompanhado dos memoriais
descritivos e de cálculos, desenhos, especificações, composição analítica
de custos, relações de materiais, equipamentos e planilha orçamentária;

3.14.4. Orçamento final 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.

3.14.5. Cronograma físico-financeiro da obra
O cronograma físico-financeiro, elaborado na fase de projeto básico, poderá ser
retificado após a finalização dos projetos executivo. A Contratada deverá, assim,
compatibilizar o novo prazo de execução com as etapas de construção e desembolsos.

3.14.6. Apresentação
A Contratada deverá apresentar o projeto executivo da concepção adotada
consolidando todos os elementos necessários e suficientes à execução da obra
componentes e sua apresentação deverá estar estruturada conforme modelo
apresentado no Anexo Q.

ANEXOS AO TR

4. ANEXOS AO TR
ANEXO A - Planilha geral de contratação de serviços - Lote 1 – Projetos para SAA

PREFEITURA MUCIPAL DE BOM CONSELHO
ORÇAMENTO BASE

SERVIÇO: PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS
LOCAL:
BOM CONSELHO - PE
BASE DE PREÇO: SINAPI DEZ/2014, DESONERADA
ITEM
1.0
1.1
1.2

CODIGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID.
TOPOGRAFIA
TOPOGRAFO
H
AUXILIAR DE TOPOGRAFO
H
TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE
(LOCACAO)
H
NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV
H
DESENHISTA PROJETISTA
H
VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE
700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO)
H
COPIA HELIOGRAFICA
M²

00007592
00000244

1.3

00007247

1.4

00007252

1.5

00002358

1.6

00001160

1.7

00004266

2.0
2.1

00006175

2.2

72733

2.3

00004266

SONDAGEM
TECNICO DE SONDAGEM
H
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM,
DISTANCIA ACIMA DE 20KM
UND
COPIA HELIOGRAFICA
M²

3.0
3.1
3.2
3.3

00034782
00002358
00004266

PROJETO DE ESCAVAÇÃO E USO DE EXPLOSIVOS
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR
DESENHISTA PROJETISTA
COPIA HELIOGRAFICA

4.0
4.1
4.2
4.3

00034782
00002358
00004266

5.0
5.1
5.2
5.3

QUANT.

P. UNITARIO

P. TOTAL R$

120,00
120,00

14,79
11,11

1.774,80
1.333,20

120,00

2,25

270,00

120,00
120,00

1,30
29,87

156,00
3.584,40

120,00
4,00

8,67
12,04
SUB TOTAL

1.040,40
48,16
8.206,96

288,00

20,63

5.941,44

8,00
4,00

533,84
12,04
SUB TOTAL

4.270,72
48,16
10.260,32

H
H
M²

40,00
120,00
4,00

89,41
29,87
12,04
SUB TOTAL

3.576,40
3.584,40
48,16
7.208,96

PROJETO AMBIENTAL
ENGENHEIRO AMBIENTAL
DESENHISTA PROJETISTA
COPIA HELIOGRAFICA

H
H
M²

240,00
120,00
40,00

89,41
29,87
12,04
SUB TOTAL

21.458,40
3.584,40
481,60
25.524,40

00033953
00002358
00004266

PROJETO DE ARQUITETURA
ARQUITETO DE OBRA SENIOR
DESENHISTA PROJETISTA
COPIA HELIOGRAFICA

H
H
M²

120,00
60,00
31,06

69,44
29,87
12,04
SUB TOTAL

8.332,80
1.792,20
373,94
10.498,94

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

00034782
00000532
00002358
00004266

PROJETOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA
DESENHISTA PROJETISTA
COPIA HELIOGRAFICA

H
H
H
M²

360,00
360,00
720,00
20,00

89,41
17,45
29,87
12,04
SUB TOTAL

32.187,60
6.282,00
21.506,40
240,80
60.216,80

7.0
7.1
7.2
7.3

00034782
00000532
00004266

ORÇAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA
COPIA HELIOGRAFICA

H
H
M²

120,00
120,00
4,00

89,41
17,45
12,04
SUB TOTAL

10.729,20
2.094,00
48,16
12.871,36

8.0
7.1

00034782

COORDENAÇÃO, LICENCIAMENTO E APROVAÇÕES
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR

H

150,00

89,41
SUB TOTAL

13.411,50
13.411,50

ATIVIDADES AUXILIARES
VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE
700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO)

H

150,00

8,67
SUB TOTAL

1.300,50
1.300,50

10.0
10.1
10.2

DIVERSOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
LUCRO DA EMPRESA

%
%

5,00
10,00

149.499,74
149.499,74
SUB TOTAL

7.474,99
14.949,97
22.424,96

11.0
11.1

IMPOSTOS
IMPOSTOS (16.33 SOBRE O TOTAL DOS SERVIÇOS)

%

16,33

171.924,70
SUB TOTAL

28.075,30
28.075,30
R$ 200.000,00

9.0
9.1

00001160

TOTAL GERAL R$

PREFEITURA MUCIPAL DE BOM CONSELHO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO:
LOCAL:

PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS
BOM CONSELHO - PE

ITEM

SERVIÇO

1.0

TOPOGRAFIA

2.0

SONDAGEM

3.0

PROJETO DE ESCAVAÇÃO E USO DE EXPLOSIVOS

4.0

PROJETO AMBIENTAL

5.0

PROJETO DE ARQUITETURA

6.0

PROJETOS COMPLEMENTARES

7.0

ORÇAMENTO

8.0

COORDENAÇÃO, LICENCIAMENTO E
APROVAÇÕES

9.0

ATIVIDADES AUXILIARES

10.0

DIVERSOS

11.0

IMPOSTOS
TOTAL

R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
%

30 DIAS
8.206,96
100,00%
2.099,79
20,00%
-

60 DIAS
5.130,16
50,00%
12.762,20
50,00%
1.049,89
10,00%
-

90 DIAS
5.130,16
50,00%
7.208,96
100,00%
12.762,20
50,00%
1.049,89
10,00%
-

-

-

-

-

-

-

260,10
20,00%
4.484,99
20,00%
5.615,06
20,00%
20.666,90
10,33

130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
24.122,33
12,06

130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
31.331,29
15,67

120 DIAS
-

150 DIAS
-

180 DIAS
-

210 DIAS
-

240 DIAS
-

270 DIAS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.049,89
10,00%
2.574,27
20%
3.352,88
25%
130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
12.157,12
6,08

1.049,89
10,00%
12.043,36
20,00%
2.574,27
20%
3.352,88
25%
130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
24.200,48
12,10

1.049,89
10,00%
12.043,36
20,00%
2.574,27
20%
3.352,88
25%
130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
24.200,48
12,10

1.049,89
10,00%
12.043,36
20,00%
2.574,27
20%
3.352,88
25%
130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
24.200,48
12,10

1.049,89
10,00%
12.043,36
20,00%
2.574,27
20%
-

1.049,89
10,00%
12.043,36
20,00%
-

130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
20.847,60
10,42

130,05
10,00%
2.242,50
10,00%
2.807,53
10,00%
18.273,33
9,14

-

TOTAL
8.206,96
100,00%
10.260,32
100,00%
7.208,96
100,00%
25.524,40
100,00%
10.498,94
100,00%
60.216,80
100,00%
12.871,36
100,00%
13.411,50
100,00%
1.300,50
100,00%
22.424,96
100,00%
28.075,30
100,00%
200.000,00
44,14

ANEXO B – Estrutura de apresentação do Projeto Básico – (SAA)

1. SUMÁRIO
2. INTRODUÇÃO
3. APROVEITAMENTO DO SISTEMA EXISTENTE (SE HOUVER)
4. DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA
5. MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
5.1 – Descrição Geral;
5.2 – Melhorias propostas do sistema existente (se houver);
5.3 – Dimensionamento das unidades do Sistema com suas respectivas
memórias de cálculo;
6. PEÇAS GRÁFICAS DE DETALHAMENTOS
6.1 – Planta Geral do Sistema;
6.2 – Captação;
6.3 – Adução;
6.4 – Elevatórias;
6.5 – Estação de Tratamento;
6.6 – Reservatório;
6.7 – Rede de distribuição;
6.8 – Ligações domiciliares;
7. ORÇAMENTO

7.1 – Planilha Orçamentária;
7.2 – Memória de cálculo;
7.3 – Relação de materiais e equipamentos;
7.4 – Composição Analítica de custos;
7.5 – Especificações de materiais, obras e serviços;
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
9. ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS COM ESTIMATIVA DE CUSTOS
10. ANEXOS (Serviços de campo necessários ao desenvolvimento do projeto
básico, tais como: levantamento topográfico, estudos geotécnicos, análise de
qualidade da água, estudos geofísicos e geológicos, além de indicação dos
projetos de engenharia necessários para desenvolvimento do projeto
executivo)

O Projeto básico deverá ser entregue em duas vias impressas e em meio magnético,
em CD-ROM, de acordo com os prazos estabelecidos na OS. A via impressa deverá ser
apresentada encadernada, em formato A4, com as devidas plantas produzidas,
organizadas em envelopes plásticos.

ANEXO C – Estrutura de apresentação do Projeto Executivo
1. SUMÁRIO
2. INTRODUÇÃO
3. DESCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
3.1 – Descrição do projeto básico reportando-se aos seus objetivos e
características principais das unidades do sistema de água ou
esgoto, bem como sua concepção relativa aos aspectos de operação
e manutenção;
3.2 – Apresentação os estudos, resultados, métodos executivos,
projetos complementares e demais elementos indispensáveis para
elaboração do projeto executivo e que possibilitaram a perfeita
compreensão do funcionamento do sistema de água ou esgoto e
das obras a executar;
3.3 – Memorial descritivo e de cálculo, desenhos, gráficos e
detalhamento de elementos necessários e suficientes à execução da
obra;
4. VOLUME I – PROJETO ELÉTRICO
4.1 Memorial descritivo e de cálculo;
4.1.1 Descrição geral da concepção do projeto e
dimensionamento das unidades elétricas com
suas respectivas memórias de cálculo;
4.2 Peças gráficas de detalhamentos;
4.2.1 Planta geral do projeto;
4.2.2 Distribuição dos circuitos em planta baixa;

4.2.3 Diagrama

unifilar

geral

especificando

os

quadros elétricos e quadro de carga;
4.2.4 Quadro de carga;
4.2.5 Cortes e detalhes de quadros, tranformadores,
aterramento, dentre outros;
4.3 Orçamento;
4.3.1 Planilha Orçamentária;
4.3.2 Memória de cálculo;
4.3.3 Relação de materiais e equipamentos;
4.3.4 Composição Analítica de custos;
4.3.5 Especificações de materiais, obras e serviços;
5. VOLUME II - PROJETO DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE
5.1 Descrição geral da concepção;
5.2 Memorial descritivo e de cálculo;
5.2.1 Dimensionamento

das

unidades

de

cabeamento com suas respectivas memórias de
cálculo;
5.3 Peças gráficas de detalhamentos;
5.3.1 Planta geral do projeto;
5.3.2 Localização, distribuição e encaminhamento de
cabos em planta baixa e planta de situação;

5.3.3 Cortes e detalhes de equipamentos como
patch-panel, swith, bem como tomadas, cabos
de rede, conectores, rack, dentre outros;
5.4 Orçamento;
5.4.1 Planilha Orçamentária;
5.4.2 Memória de cálculo;
5.4.3 Relação de materiais e equipamentos;
5.4.4 Composição Analítica de custos;
5.4.5 Especificações materiais, equipamentos de
obras e serviços;
6. VOLUME III – PROJETO ESTRUTURAL
6.1 – DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO
6.2 – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
6.2.1 – Dimensionamento dos elementos estruturais
com suas respectivas memórias de cálculo;
6.3 – PEÇAS GRÁFICAS DE DETALHAMENTOS
6.3.1 Planta locação e distribuição de cargas;
6.3.2 Quadro resumo de ferro e seus respectivos
tipos e posições;
6.3.3 Cortes e detalhes de formas e armaduras,
blocos de ancorangem, dentre outros;
6.4 ORÇAMENTO
6.4.1

Planilha Orçamentária;

6.4.2 Memória de cálculo;
6.4.3 Relação de materiais e equipamentos;
6.4.4 Composição Analítica de custos;
6.4.5 Especificações de obras e serviços;
7. ORÇAMENTO FINAL DA OBRA
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
9. ANEXOS (Serviços de campo que se fizeram necessários para elaboração do
projeto executivo)

O Projeto executivo deverá ser entregue em duas vias impressas e em meio
magnético, em CD-ROM, de acordo com os prazos estabelecidos na OS. A via impressa
deverá ser apresentada encadernada, em formato A4, com devidas plantas produzidas,
organizadas em envelopes plásticos.

