
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE OURINHOS

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E
PROJETOS BÁSICO E  EM NÍVEL EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO E  ADEQUAÇÃO DE COLETOR –TRONCO,
INTERCEPTORES E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO, VERTENTE DO RIO PARDO EM OURINHOS/SP
DATA DA REALIZAÇÃO: 09 DE AGOSTO DE 2022
HORÁRIO: 09h30
LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA S.A.E – AVENIDA ALTINO ARANTES, Nº 369, CENTRO
INTERESSADO: DIRETORIA DE OPERAÇÕES

1 – PREÂMBULO

1.1 – A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – S.A.E, Autarquia Pública Municipal com sede administrativa
nesta cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,  neste ato representada pela Superintendente, Sra.  Edna valentina
domingos, faz  saber aos interessados que se encontra aberta, nesta unidade, Licitação Pública pela modalidade de
concorrência sob o nº 01/2022 objeto do processo licitatório nº 37/2022, do tipo menor preço, execução indireta por
regime  de  empreitada  por  preço  global, objetivando  a  contratação  de  empresa  de  engenharia  especializada  na
elaboração de estudos e projetos em nível executivo de construção e adequação de coletor – tronco, interceptores e
emissário de esgoto sanitário, vertente do Rio Pardo em Ourinhos/SP em conformidade com a lei federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993  e  suas  alterações,  lei  complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  alterada  pela  lei
complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e demais normas pertinentes, em especial as cláusulas e condições
especificadas neste edital.

1.2 – Os invólucros, contendo os documentos para “HABILITAÇÃO” e as “PROPOSTAS” deverão ser protocolados até
as 09 horas do dia 09 de agosto de 2022 na sede desta Autarquia, localizada na Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro
–  Ourinhos/SP;  através  do  representante  legal  da  empresa  licitante  ou  pessoa  devidamente  autorizada,  sendo  os
primeiros  abertos em sessão pública a ser realizada no mesmo dia, às 09h30 na Diretoria de Administração, na sede
desta Autarquia, localizado na Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro – Ourinhos/SP.

1.2.1 – Não serão recebidos documentos de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTAS”, após o horário marcado;

1.2.2 – Após a entrega dos envelopes pelas licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, documentos, acréscimos,
supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo destes. Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e desde
que solicitados pela Comissão Permanente de Licitações, constarão obrigatoriamente de Ata respectiva.

1.3 – O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Gerência de Compras da S.A.E – Superintendência de
Água  e  Esgoto  de  Ourinhos,  sito  à  Avenida  Altino  Arantes,  nº  369,  Centro,  no  horário  comercial  ou  no  site
(http://www.sae–ourinhos.sp.gov.br/licitacoes–e–pregoes)  no  link  licitações  e  pregões,  sendo  que  quaisquer
esclarecimentos a respeito da presente licitação poderão ser obtidos na mencionada Gerência ou através do telefone
(14) 3302 – 1000 – ramais 205 e 219.

1.4 – Integram o presente Edital os Anexos do I ao XV, conforme descrito:

Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Modelo de Proposta Comercial
Anexo III: Cronograma Físico/Financeiro
Anexo IV: Atestado de Visita Técnica
Anexo V: Declarações
Anexo VI: Declaração de MEI/ME/EPP
Anexo VII: Modelo de Procuração
Anexo VIII: Minuta de Contrato Administrativo
Anexo IX: Termo de Ciência e Notificação
Anexo X: Mapa da Rede de Esgoto
Anexo XI: Comunicado GP 10/2022 – Planilhas Orçamentárias Contratadas de Obra ou serviço de engenharia
Anexo XII: Leiaute do Orçamento Contrato – FARO
Anexo XIII: Composição de BDI
Anexo XIV: Matriz de Risco
Anexo XV: Comprovante da Retirada do Edital
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2 – OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada na Elaboração de Estudo e Projeto em Nível Executivo de
Construção e Adequação de Coletor – Tronco, interceptores e emissário de esgoto sanitário, vertente do Rio Pardo em
Ourinhos/SP.

2.2 – O projeto básico constitui-se dos estudos, diagnósticos, serviços de campos e serviços documentais, conforme OT
– IBR 0001/06. 

2.3 – O projeto executivo constitui-se de projeto básico, acrescido de detalhes construtivos necessários e suficientes para
a  perfeita  instalação,  montagem e  execução  dos  serviços  e  obras,  elaborado  de  acordo  com as  normas  técnicas
pertinentes e sem alterar o projeto básico, inclusive seus quantitativos,  orçamento e cronograma, conforme OT IBR
008/2022.

3 – RESERVA DE RECURSOS

3.1 – A despesa, orçada em R$ 388.992,94 (trezentos e oitenta e oito mil e novecentos e noventa e dois reais e
noventa e quatro centavos) conforme planilha orçamentária de serviços e custos apresentada, onerará os recursos
orçamentários, reservados na seguinte dotação:

03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 – Diretoria de Operações
03.04.01 – Diretoria de Operações
17.512.0602.1.725 – Serviços Técnicos Especializados em Engenharia
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

4 – VISITA TÉCNICA

4.1 – A Visita Técnica é opcional e desejável a todos os interessados em participar do presente certame, devendo ocorrer
entre a data de publicação deste Edital até o último dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública e ser
previamente agendada.

4.1.1 – A Visita Técnica visa possibilitar aos interessados sanar quaisquer condições e dúvidas quanto ao custo de
operacionalização do objeto.

4.2 – Os interessados deverão agendar a visita técnica mediante requerimento da empresa enviado via e–mail para
licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br,  com no mínimo 1 (um) dia útil de antecedência da data desejável, em horário de
expediente da autarquia, a qual será verificado com o Diretor de Operações os horários e datas disponíveis.

4.2.1 – Em hipótese alguma haverá agendamento ou visita técnica após a data limite.

4.3 – Poderão participar da visita  técnica,  representantes designados com credencial  assinada pelo responsável  da
empresa, conferindo – lhe poderes para vistoriar os locais onde serão executados os serviços, objeto deste certame.

4.4 – Após a visita técnica, será expedido um Atestado de Visita Técnica (modelo constante do Anexo IV), o qual não
constitui  documento  hábil  para  apresentação no  envelope  de  Habilitação da  licitante,  mas para  maior  precisão  na
apresentação da proposta.

4.5 – A visita técnica opcional prévia tem por finalidade obter, para a utilização e exclusiva responsabilidade do licitante,
esclarecimentos/informações adicionais que repute necessário à elaboração da proposta, tais como: as condições locais,
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução da mesma, formas e condições
de  suprimentos,  meios  de  acesso  ao  local.  Todos  os  custos  associados  à  visita  e  inspeção  serão  de  inteira
responsabilidade do licitante.

4.6.  Não  será  admitida  posterior  modificação  do  preço,  prazos  e  condições  da  proposta,  sob  alegação  de
insuficiência  de  dados  e/ou  informações  sobre  os  serviços  e  condições  do  local,  sendo  de  inteira
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação
dos locais de instalação e execução da obra, conforme TCU, acórdão nº 149/2013 – Plenário.

5 – DA PARTICIPAÇÃO

5.1 – Poderão participar da licitação, empresas que se enquadram no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que
atendam às exigências deste Edital

5.2 –  Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, não será permitida a participação de
empresas:
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a) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) empresário impedido e suspenso de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas
alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
d) empresário impedido de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98;
e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/92;
f) empresário declarado inidôneo pelo Poder Público e não reabilitado;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 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;
h) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
h.1) entende – se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de
empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

5.3 – Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando as licitantes, será exigido
seu credenciamento, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Tratando – se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) instrumento constitutivo da
empresa devidamente registrado na Junta Comercial, ou tratando  –  se de sociedade simples, o ato constitutivo
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

a.1)  Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as suas alterações (ou última
alteração consolidada), conforme legislação em vigor; 

b) Tratando – se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, da
qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar os  demais  atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove
os poderes do mandante para a outorga.

5.4  –  O representante (legal ou procurador) do interessado deverá identificar  –  se exibindo documento oficial que
contenha foto.

5.5 –  Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá
representar apenas um licitante credenciado.

5.6 – Estas autorizações deverão ser exibidas pelos procuradores ou representantes credenciados, no ato da entrega
dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos.

5.7 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou desclassificará a licitante,
mas impedirá o representante de manifestar – se ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão
somente ao não credenciado o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

5.8 – A participação na licitação implica em integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições
deste Edital, seus Anexos e da Minuta do Contrato, bem como as demais normas que o integram.

5.8.1 – A licitante deverá examinar e considerar cuidadosamente todas as informações, instruções, exigências, modelos,
especificações,  leis,  e  outras  referências  constantes  deste  Edital  ou  cabíveis  nesta  licitação,  não  podendo  invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do
contrato.

5.9 – Os microempreendedores individuais,  microempresas e empresas de pequeno porte,  visando ao exercício de
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar com
a documentação constante do Envelope nº 1 – Habilitação:

a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º,
do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, de 30 de maio de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007),
e/ou declaração de Enquadramento de Microempreendedores Individuais (MEI´s), Microempresas (ME's) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP's), visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06,
que deverá ser firmada pelo responsável legal (ou procurador, de acordo com o item 5.1.1, alínea b), conforme modelo
estabelecido neste Edital;

b)  b) As licitantes que não apresentarem o exigido na alínea “a” acima mencionada para fins de comprovação de seu
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não gozarão das benesses da lei complementar
123/2006.
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c)  Para  efeitos  desta  licitação,  considera-se  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  respectivamente,  as
empresas que se enquadram nas definições dos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Não se inclui
no regime diferenciado e favorecido, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica incluída nas vedações estabelecidas no
§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

d)  A empresa que declarar  falsamente se tratar  de microempresa ou  empresa de pequeno porte  para  valer-se do
tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará
sujeita às penas previstas no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas
cabíveis

5.9.1 –  Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatários.

6 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DOCUMENTAÇÕES

6.1 –  Os documentos referentes aos “ENVELOPES Nº 1 –  HABILITAÇÃO”  e “Nº 2 –  PROPOSTA” deverão ser
acondicionados em envelopes opacos distintos, fechados e contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – S.A.E
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
PROCESSO Nº 37/2022
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________________

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – S.A.E
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
PROCESSO Nº 37/2022
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________________

6.2 – Os documentos necessários ao credenciamento, à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação
pela Comissão Permanente de Licitações ou por servidor desta Autarquia ou por meio de autenticação eletrônica.

6.3 – Não serão aceitos os documentos que, sendo apresentados em cópias, suas reproduções se mostrem ilegíveis,
bem como protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive
no que se refere às certidões.

6.4 – Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Autarquia aceitará como válidas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.

6.5 –  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

6.6 – Objetivando a segurança e a integridade da documentação apresentada, esta poderá ser encadernada, rubricada
por um representante legal ou credenciado, numerada sequencialmente e ainda conter, no início, um índice das matérias
e das páginas correspondentes e, ao final, um termo de encerramento, de modo a refletir o número exato de páginas.

6.7 – A prática de atos pelas licitantes deverá observar  a  regra estabelecida para cada etapa da licitação,  ficando
precluso o exercício de faculdades referentes a etapas já consumadas da licitação.

6.8  –  As licitantes arcarão  com todos  os  custos relacionados  à  preparação e  à  apresentação dos documentos  de
habilitação  e  da  proposta  comercial,  não  sendo  a  Autarquia  responsável,  em  qualquer  hipótese,  por  tais  custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou seus resultados.

6.9 – É facultado à Comissão ou autoridade superior, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes.

6.10 – A licitante será inabilitada quando deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Habilitação
ou  apresentá  –  los  em  desacordo  com  o  estabelecido  neste  Edital  ou  com  irregularidades,  não  se  admitindo
complementação posterior, salvo nos casos especificados no artigo 43 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006.
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7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1  –  Na habilitação, a licitante deverá apresentar no “ENVELOPE Nº 1 –  HABILITAÇÃO”, em 01 (uma) via, os
seguintes documentos:

7.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c)  No caso de sociedade empresária ou empresa individual  de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

d)  Em se tratando de sociedades empresárias ou simples,  o ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e
conforme  o  caso,  e,  ainda,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor, bem como não precisarão constar do Envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento nesta concorrência.

7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de Débitos 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 (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União (DAU);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou do domicílio da licitante, mediante Certidão Negativa
de Débitos Inscritos em Dívida Ativa ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante
legal da proponente, sob as penas da lei;

e)  Prova  de regularidade para  com a Fazenda Municipal,  da sede ou  do  domicílio  da licitante,  mediante  Certidão
Negativa de Débitos de Tributários Mobiliários;

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF
– Certificado de Regularidade do FGTS;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do
Tribunal Superior do Trabalho;

h) A comprovação da regularidade fiscal dos microempreendedores individuais; microempresas ou empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;

h.1) Os microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição;

h.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Autarquia,  para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
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h.3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “h.2”, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo – se à convocação das licitantes para, em
sessão pública,  retomar  os  atos  referentes  ao procedimento  licitatório,  sendo assegurado o exercício  do  direito  de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempreendedores individuais, microempresas e empresas
de pequeno porte;

h.4) Na hipótese de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será
convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

7.2.1  –  Serão  aceitas,  como prova  de  regularidade fiscal,  certidões  positivas,  com efeitos  de  negativa  e  certidões
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.3.1 – Certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em
nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta.

7.3.2 – Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome da empresa licitante, devidamente registrado(s) no
CREA e indicar o diagnóstico e estudo de concepção de no mínimo 5.650 m, equivalentes a 50% (cinquenta por cento)
de estudos similares e compatíveis com o objeto desta licitação, com a utilização de tubulação com diâmetro nominal
mínimo de 150 mm.

7.3.2.1 – Deverá na certidão, constar quantidades, prazos de execução e características dos serviços (Súmula 24 do
TCESP e art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93)

7.3.3  –  Comprovação da  licitante  de  possuir  em seu quadro  permanente,  na  data  de  recebimento  das  propostas,
profissional de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA,  com habilitação pertinente e compatível com o objeto
desta licitação.

7.3.3.1 – O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da qualificação técnica de que trata o subitem
anterior, deverá atuar como responsável técnico do serviço objeto da presente licitação, admitindo – se a substituição do
mesmo somente por outro que detenha a mesma qualificação aqui exigida e por motivos relevantes justificáveis pela
licitante, sob avaliação da Administração.

7.3.3.2 – A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional,
ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

7.3.3.3 – Certidão de registro de pessoa física emitida pela Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da
jurisdição  do  domicílio  do  profissional  técnico  indicado  pela  licitante,  com  validade  na  data  de  recebimento  dos
documentos de habilitação e proposta.

7.4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:

7.4.1  –  Quanto  à  qualificação  econômico-financeira,  justificou-se  sua  inclusão  em  virtude  da  necessidade  de  se
assegurar a execução do contrato, considerando-se a importância e a extensão dos serviços a serem contratados, os
quais são pagos apenas após a conclusão de casa etapa, devendo a empresa ter condições de arcar com os custos da
realização dos serviços até a ocorrência dos termos e prazo para apresentação da nota fiscal e pagamento, devendo,
portanto, a empresa vencedora ter capacidade para concluir o objeto do certame.

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

a.1)  Nas  hipóteses  em que  a  certidão  encaminhada  for  positiva,  deve  a  licitante  apresentar  comprovante  da
homologação/deferimento  pelo  juízo  competente  do  plano  de  recuperação  judicial  em  vigor  e  comprovante  de
cumprimento do plano de recuperação". 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b.1)  Nas  hipóteses  em que  a  certidão  encaminhada  for  positiva,  deve  a  licitante  apresentar  comprovante  de
cumprimento do plano de recuperação" 

c) Índices Contábeis;

c.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionando expressamente, em
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cada balanço, o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número de autenticação do livro na
Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta;

c.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicados na imprensa
oficial, tratando – se de sociedades por ações; 

c.3) Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, a documentação referida nas alíneas “a” e “b” 
deste item 4.3.3 deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento. 

c.4) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração dos indicadores contábeis:

c.4.1) Índice de Liquidez Geral (ILG), assim composto:

ILG =  AC + ANC 
           PC + PNC

 Onde: 

AC é o ativo circulante; 
ANC é o ativo não circulante; 
PC é o passivo circulante; 
PNC é o passivo não circulante

* Deverá ser igual ou superior a 1.

c.4.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC), assim composto:

ILG =  AC 
           PC

 

 
Onde: 
AC é o ativo circulante; 
PC é o passivo circulante.

* Deverá ser igual ou superior a 1.

c.4.3) Índice de Endividamento (IE), assim composto:

IE =  PC + PNC 
              AT

 
Onde:
PC é o passivo circulante;
PNC é o passivo não circulante;
AT é o ativo total;
ANC é o ativo não circulante

* Deverá ser menor ou igual a 0,5. 

c.5) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo juntado ao
balanço.

7.5 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

7.5.1 –  Declarações da licitante,  consoante modelo do Anexo  V, elaborada em papel timbrado e subscritas por seu
representante legal, atestando que:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra – se em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da
Constituição Federal do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados;

c) que a empresa atende as normas do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

d)  para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato
deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador – judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o
nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente
do juízo ou do administrador, de que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial;

e) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato
deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
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8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL

8.1 – A proposta de preço deverá ser elaborada em papel sulfite, digitado ou impresso, em língua portuguesa, salvo
quanto  às  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  sem  rasuras,  emendas,  borrões  ou  entrelinhas,  sem  cotações
alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, contendo os dados cadastrais:
denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone e e–mail, conforme ANEXO II;

8.1.1 – Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do ANEXO III, considerando os valores da proposta e os limites
dos valores referenciais;

8.1.2 – Demonstração de composição de custos através do COMPOSIÇÃO DO BDI, conforme modelo do ANEXO XIII;

8.2 – Deverão estar consignados na proposta:

8.2.1 – Valores unitários com BDI e totais por item / subitem e preço total  global com BDI (Benefícios e Despesas
Indiretas)  em algarismo e por  extenso,  expressos em moeda corrente  nacional,  sem inclusão de qualquer  encargo
financeiro ou previsão inflacionária, incluindo além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos,
frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execução do
objeto da presente licitação;

8.2.2 – Prazo de execução dos serviços de até  300 (trezentos dias)  dias,  conforme Cronograma  Físico/Financeiro,
contados da data indicada pela CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços;

8.2.3 – Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data prevista para
abertura dos envelopes documentação;

8.3 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas
comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer
natureza.

8.4 – É vedada apresentação de proposta parcial para o objeto licitado, devendo a licitante contemplar todos os itens
que a integram.

8.5 – Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital.

8.6 – A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião
de abertura dos envelopes, desde que ele tenha sido devidamente credenciado.

9 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTAS”

9.1 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1  –  “HABILITAÇÃO”:

9.1.1 – Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das condições de participação e
de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no dia, local e horário estabelecidos neste Edital,  item
1.2.

9.1.2 –  Aberto os envelopes nº 1,  documentos de habilitação, os documentos serão conferidos e rubricados pela
Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes presentes.

9.1.3 – A sessão será suspensa, após análise pela Comissão de Licitação, para submissão dos documentos habilitatórios
de  capacitação  técnica  e  demonstrações  contábeis,  para  aprovação  e  manifestação  nos  autos  pela  Comissão  de
Avaliação  das  Propostas  Técnicas,  Fiscalização  e  Acompanhamento de  Contrato  de  empresa  de  engenharia
especializada na elaboração de estudos e projetos em nível básico e executivo de construção e adequação de coletor,
interceptores e emissário de esgoto sanitário, e de empresa de engenharia civil especializada na elaboração de estudos
e projetos em nível básico e executivo de construção e implantação de reservatório apoiado, com estação elevatória,
responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a entrega os
produtos, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados

9.1.4 –  Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou não atender a
quaisquer das condições relativas à habilitação, ficando impedida de participar da próxima fase da licitação.

9.1.5 – Os envelopes nº 2, proposta comercial, das licitantes inabilitadas permanecerão fechados e deverão ser retirados
pelos interessados no prazo de trinta dias corridos contados a partir da data de publicação da homologação, após o que
serão inutilizados.
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9.1.6 –  Havendo concordância de todas as licitantes quanto às decisões da Comissão Permanente de Licitações
tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a
abertura dos envelopes nº 2, proposta comercial;

9.1.6.1 – Caso não ocorra a hipótese prevista no subitem anterior, o resultado da habilitação será publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Ourinhos, nos termos do § 1º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações,  sendo que  a Comissão marcará e divulgará, oportunamente, a data para abertura dos envelopes nº 2,
proposta comercial das licitantes habilitadas.

9.1.7 – Das sessões lavrar – se – ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as ocorrências sendo, ao
final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes devidamente
credenciados.

9.1.8 – Os recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos na Lei e de acordo com o item 10 deste
Edital.

9.1.9 –  As decisões dos recursos e a abertura ou não dos envelopes nº 2, proposta comercial, serão comunicados a
todos os proponentes bem como publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Ourinhos.

9.1.10  –  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceita pela Comissão Permanente de Licitações, desde que feita através de requerimento formal,
acompanhado de peças comprobatórias do fato.

9.2  –  DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2  –  “PROPOSTA”:

9.2.1 – Ultrapassada a fase de Habilitação, serão abertos os envelopes das proponentes declaradas habilitadas.

9.2.2 –  Instalada a sessão para dar continuidade ao processo de abertura dos envelopes e repetidas as cautelas de
praxe, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações dará vista das propostas a todos os presentes, os quais,
com os membros da Comissão procederão as rubricas.

9.2.3 –  As propostas que não atenderem as exigências desse ato convocatório, manifestamente inexequíveis,
apresentarem valores superiores ao valor máximo especificado no presente Edital, inclusive para os itens e subitens que
compõem o preço global, ou que ofereçam vantagens não previstas, ou ainda vantagens baseadas na oferta dos demais
licitantes, serão desclassificadas, sem que os proponentes tenham direitos a qualquer indenização, e, sem prejuízo da
administração representar aos poderes competentes.

9.2.4 –  Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual serão
convocados os interessados.

9.2.5 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital e
ofertar o “menor preço”.

9.2.5.1 – Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o preço total global por extenso.

9.2.5.2 – Os itens não poderão ter preço superior ao valor médio da referência.

9.2.5.3 –  É necessário constar na proposta formal, conforme modelo no ANEXO II, declaração que os preços
apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro e
conhecer  todas  as  informações  necessárias  à  elaboração  da  proposta,  tais  como:  as  condições  locais,
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução da mesma, formas e
condições de suprimentos, meios de acesso ao local.

9.2.5.4 – É necessário constar na proposta formal, conforme modelo no ANEXO II,  declaração que conforme
disposto no item 4.6 do Edital, conhecermos que não será admitida posterior modificação do preço, prazos e
condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços e condições
do local inteira responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão
na verificação dos locais de instalação e execução da obra, conforme TCU, acórdão nº 149/2013 – Plenário.

9.2.6 –  Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
primeira classificada;

9.2.6.1 – Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no subitem anterior, microempreendedores individuais,
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame;
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a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta; não ultrapassando 05
(cinco) minutos, posteriores a convocação

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelos microempreendedores  individuais,
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.2.6, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova
proposta;

b.1) Entende – se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de
classificação.

9.2.6.2 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.2.6.3 – Não ocorrendo a contratação de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte,
serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.2.6, na ordem
classificatória, para o exercício do direito de preferência;

a) Na hipótese de não contratação de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem 9.2.6.3, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente
vencedora do certame.

9.2.7 – A Comissão Permanente de Licitações, após verificar o cumprimento das exigências e a veracidade e análise das
informações e documentos, lavrará Ata conclusiva indicando as propostas classificadas, possíveis desclassificadas e o
julgamento final em ordem crescente de valores, observando o critério de menor preço total global.

9.2.8 –  O resultado do certame será publicado no Diário Oficial Eletrônico  do Município de Ourinhos, em uma única
edição.

9.2.9 –  No caso de todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitações poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis, para apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas, conforme previsto no § 3º, do artigo 48, da Lei Federal
nº 8.666/1993.

10 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1 – As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos nos artigos 41 e 109, Lei
8.666/93;

10.2 – As impugnações contra este Edital e os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação,
deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações e protocolada na Sede desta Autarquia, sito à Avenida Altino
Arantes,  nº  369,  Centro,  no  horário  das  8h30  às  16h30,  nos  dias  úteis  ou  recursos  por  intermédio  de  e–mail
(licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br),

10.3 – Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles que houver expediente normal na
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

10.4 – No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será aberta vista dos autos às licitantes que a solicitarem,
independentemente de requerimento, na Gerência de Compras, sito à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, de onde os
autos do processo não poderão ser retirados.

10.5 –  Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê  –  las mediante
requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias requisitadas, ou extrair as cópias no
local, com equipamentos próprios.

11 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O julgamento e a respectiva classificação final das propostas, mediante parecer da Comissão Permanente de
Licitações, após sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Ourinhos, em uma única edição, para efeito
de  recurso,  decorrido  o  prazo  legal  ou  após  decisão  irrecorrível,  serão  submetidos  à  apreciação  pela  Autoridade
Competente, a quem cabe:
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a) aceitar a classificação e julgamento final, adjudicando o objeto licitado à licitante vencedora e homologando o processo
licitatório;

b) anular o presente certame nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, mediante decisão fundamentada;
e

c) revogá – la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficientemente justificado.

11.2 – Homologada esta licitação, o seu objeto será contratado com a licitante vencedora, através do instrumento de
Contrato Administrativo, com a consequente expedição da Ordem de Serviços.

11.3 – No caso em que a adjudicatária decair do direito a execução do objeto desta licitação a S.A.E poderá revogar esta
licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para executar os serviços, em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

12 – DA CONTRATAÇÃO

12.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo VIII.

12.1.1 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito fiscal e trabalhista da
Adjudicatária, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Autarquia verificará a situação por meio eletrônico
hábil de informações, certificando nos autos do processo licitatório a regularidade e anexando os documentos passíveis
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.1.2 – Se não for possível atualizá – las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para,
no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 12.1.1, mediante a
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar.

12.2 – A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, podendo ser prorrogado, mediante solicitação do interessado, uma única vez por igual período a critério da
Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital;

12.3 – Caso a adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato, proceder – se – á na forma do § 2º do
artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

12.4 – A S.A.E exigirá da Contratada a apresentação de garantia do cumprimento do contrato, que tem como objetivo
cobrir prejuízos causados à Administração Pública, caso o contrato não seja executado conforme pactuação entre as
partes;

12.4.1 – O valor segurando como garantia contratual será correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total  do
contrato, que deverá ser efetivada antes da assinatura do mesmo, com validade durante a execução do contrato e 1
(um) mês após o término da vigência contratual;

12.4.1.1 – A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fiança bancária.

12.4.2 – O seguro – garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, deverão conter, conforme o caso:

a) Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato até o recebimento definitivo ou término
do prazo de execução;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente
de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80
da Lei Federal nº 8.666/93.
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12.4.3 – Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto à agência bancária indicada pela
S.A.E, com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital.

12.4.4 – A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato,  caracterizando
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

12.4.5  – Nos termos do § 2º  do artigo  56 da Lei  Federal  nº  8.666/1993 e  suas alterações,  a  garantia  deverá ser
complementada sempre que o valor do contrato for revisto ou reajustado, nos termos contratuais, mantendo – se o
percentual estabelecido no item 12.3.

12.4.6 – A adjudicatária se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do
seu vencimento ou da assinatura de termo aditivo que implique na elevação do valor do contrato.

12.5 – Será admitida a subcontratação parcial  dos serviços,  observadas todas as exigências previstas abaixo,  sem
prejuízo das responsabilidades legais e contratuais da Contratada, a quem caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos
os elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem como fiscalizar a sua execução.

12.5.1  –  A  Contratada  não  poderá  alegar  desconhecimento  e  nem  se  eximir  da  responsabilidade  por  falhas  ou
imperfeições nos serviços prestados por sua(s) subcontratada(s), devendo executar a correção do serviço de imediato.

12.5.2 – A autorização de qualquer subcontratação estará condicionada ao exame e à aprovação, pela Contratante, das
exigências constantes do Contrato, do Edital da concorrência e de seus Anexos, em relação à documentação exigida
da(s)  subcontratada(s).  A  Contratante  analisará,  caso  a  caso,  a(s)  empresa(s)  e  profissional(is)  indicado(s)  pela
Contratada para executar serviços mediante subcontratação e manifestar – se – á, por escrito, quanto à possibilidade de
aprovação de tal(is) subcontratação(ões). Eventuais recusas serão devidamente justificadas pela Contratante.

12.5.3 – A Contratada deverá apresentar à fiscalização da Contratante, antes do início das atividades de cada um dos
serviços, a documentação das subcontratadas referente às condições de habilitação exigidas no item 7 deste Edital.

12.5.4 – Qualquer atraso ocorrido em relação aos serviços, decorrente da apresentação fora do prazo, ou de forma
incorreta, da documentação da(s) subcontratada(s) pela Contratada, que acarretem prejuízos ao prazo de conclusão de
serviços, será de responsabilidade da Contratada, cabendo a penalidade aplicável, nos termos do contrato.

12.5.5 – A substituição pela Contratada da(s) eventual(is) subcontratada(s), já anteriormente aprovada(s) e autorizada(s),
dependerá da prévia anuência escrita da Contratante, devendo a(s) substituta(s) apresentar(em) as mesmas condições
de habilitação estabelecidas no Edital da concorrência e seus Anexos.

12.5.6 – A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos e a Contratada, não havendo nenhum vínculo ou relação de nenhuma espécie entre esta Autarquia e
a subcontratada, inclusive no que pertine ao pagamento direto a subcontratada.

12.5.7 – Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Contratante,  sendo causa de
rescisão contratual aquela não devidamente formalizada.

12.6 – As condições relativas à vigência contratual e ao prazo para execução estão estabelecidas na Cláusula Sexta da
minuta do contrato – Anexo VIII deste Edital.

12.7 – Constitui condição para a celebração da contratação;

a) somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação
do administrador – judicial da licitante, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela
condução  do  processo  e,  ainda,  declaração  recente,  último  relatório  ou  documento  equivalente  do  juízo  ou  do
administrador, de que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial;

b) somente  no  caso  de  empresa  em  situação  de  recuperação  extrajudicial: apresentação  de  comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

13 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL E
SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

13.1 – Estas condições estão dispostas na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato, cuja minuta constitui o Anexo VIII
deste Edital.

14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 – Os pagamentos serão realizados conforme condições estabelecidas na Cláusula Quinta do Contrato, cuja minuta
constitui o Anexo VIII deste Edital.
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15 – DAS PENALIDADES

15.1 – As sanções estão estabelecidas na Cláusula Onze da Minuta do Contrato, cuja minuta constitui o Anexo VIII deste
Edital.

16 – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

16.1 – A execução do objeto desta licitação será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor a
Sra. Edna Valentina Domingos – Superintendente e como fiscais do contrato a Para cumprimento do disposto do item
9.1, a execução do objeto desta licitação será acompanhada pela  CONTRATANTE, a qual designará como gestora a
Sra. Edna Valentina Domingos – Superintendente e como fiscais do contrato a  Comissão de Avaliação das Propostas
Técnicas,  Fiscalização e Acompanhamento de Contrato de empresa de engenharia  especializada na elaboração de
estudos e projetos em nível básico e executivo de construção e adequação de coletor, interceptores e emissário de
esgoto sanitário, e de empresa de engenharia civil especializada na elaboração de estudos e projetos em nível básico e
executivo  de  construção  e  implantação  de  reservatório  apoiado,  com  estação  elevatória,  responsáveis  por  esse
acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a entrega os produtos, determinando
de  imediato  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados,  responsáveis  por  esse
acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a entrega os produtos, determinando
de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

16.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao Superintendente da
S.A.E,  em tempo hábil,  para adoção das medidas convenientes,  consoante disposto no art.  67,  §§ 1º e  2º,  da Lei
8.666/93.

16.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem
em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

17.1 – Ficam as licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica que têm pleno conhecimento dos
elementos constantes deste Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiares de execução dos serviços, não
podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do
contrato.

17.2 –  Não serão levados em consideração pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, em qualquer fase,
quaisquer consultas, pleitos ou reclamação que não tenha sido formulada por escrito e devidamente protocolada. Em
hipótese alguma será aceito entendimentos verbais entre as partes.

17.3 –  Quaisquer dúvidas surgidas, após abertura dos envelopes, ficarão sujeitas à interpretação da Comissão
Permanente de Licitações e à luz do ordenamento jurídico aplicável a espécie.

17.4 – A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos reserva–se o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo
critério, por despacho motivado, adiar, revogar, ou mesmo anular a presente licitação, sem que isso represente motivo
para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.

17.5 – A Comissão de Licitações poderá proceder inspeções, auditorias e realizar ou determinar diligências a
qualquer tempo, bem como valer–se de assessoramento técnico, para, se for o caso, esclarecer dúvidas e
conferir informações e registros oferecidos pelas licitantes.

17.6 – O Edital e seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da licitante serão partes integrantes do contrato a ser
lavrado, independente de transcrição.

17.7 – As licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas fornecidas, sob as penas da lei.

17.8 –  A Administração indicará como preposto um gestor, ao qual incumbirá o acompanhamento do contrato e da
execução, devendo a este se dirigir à contratada para os fins do processamento administrativo.

17.9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente
o foro da Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo.

Ourinhos, 23 de junho de 2022.

EDNA VALENTINA DOMINGOS
Superintendente
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Termo de Referência tem por finalidade a contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e
projetos  de  construção  e  adaptação  de  coletores  –  tronco,  interceptores  e  emissários  de  esgoto  sanitário,  com
fornecimento  total  de  mão  de  obra,  equipamentos  e  materiais  para  levantamento  planialtimétrico  e  cadastral
georreferenciado, sondagem geotécnica, regularização imobiliária e laudo técnico ambiental com licenciamento e pacote
técnico, com grau de detalhamento suficiente para subsidiar a licitação das obras inframencionadas às margens do Rio
Pardo e córregos localizados na vertente do Rio Pardo.

1.2. O projeto básico constitui-se dos estudos, diagnósticos, serviços de campos e serviços documentais, conforme OT –
IBR 0001/06. 

1.3. O projeto executivo constitui-se de projeto básico, acrescido de detalhes construtivos necessários e suficientes para a
perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes
e sem alterar o projeto básico, inclusive seus quantitativos, orçamento e cronograma, conforme OT IBR 008/2022.

2. OBJETIVO

2.1. O objetivo deste Termo de Referência é estabelecer uma relação clara e eficiente entre os interessados no sentido de
orientar e fornecer subsídios necessários à contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e projetos
de construção e adaptação de coletores – tronco, interceptores e emissários de esgoto sanitário,  com execução de
serviços de topografia,  sondagem geotécnica,  regularização imobiliária,  laudo técnico ambiental  com licenciamento e
pacote técnico para execução de obras. 

2.2. Valores de referência para elaboração de proposta comercial

ID Descrição
Quantid

ade Valor

1 Diagnóstico e Estudos de Concepção 1 R$ 31.597,84

2 Serviços de Campo (serviços topográficos) 1 R$ 76.541,71

3 Serviços de Campo (sondagens técnicas) 1 R$ 79.658,06

4
Projetos executivos de coletores–tronco, interceptores e emissários de 
esgoto sanitário

1 R$ 90.948,83

5 Regularização imobiliária (serviços de campo, desenhos e documentos) 1 R$ 33.504,67

6
Estudos ambientais, com serviços de campo, obtenção de licenças 
necessárias para execução da obra

1 R$ 45.019,83

7
Pacote técnico, com grau de detalhamento e orçamental suficiente para 
subsidiar a licitação das obras inframencionadas

1 R$ 31.722,00

Valor total previsto do lote R$ 388.992,94

2.3. Os valores unitários referenciais dos itens que compõem o lote; foram obtidos através de pesquisas de preços dos
objetos da licitação no mercado, de acordo com a IN SEGES/ME n° 73, de 05 de agosto de 2020 e suas alterações,
aplicando–se  a  média  aritmética  dos  orçamentos  colhidos,  desconsiderados  os  limites  discrepantes,  assim
representando o preço de mercado praticado.

2.4 – Cabe ressaltar que tais valores unitários referenciais (máximos) servem como limite às licitantes para a
formulação das propostas, sendo  desclassificados os lotes/itens cujos valores unitários estiverem acima do
referencial.

3. JUSTIFICATIVA

3.1.  A  Superintendência  de  Água  e  Esgoto  de  Ourinhos  visando  aumentar  a eficiência  do  esgotamento  sanitário,
melhorar  a  proteção  sanitária  de  corpos  hídricos  e  atender  as  demandas  crescentes  do  município,  e  atender  os
apontamentos apresentados no processo judicial nº 1003645–24.2021.8.26.0408 e ao processo CETESB 014532/2021–
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99, busca a contratação de empresa especializada na realização dos serviços elencados neste termo de referência para
subsidiar em termos de estudos e projetos, a construção e adequação de novos interceptores,  coletores – tronco e
emissário até a entrada na lagoa de estabilização, às margens do Rio Pardo.

4. LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão realizados no caminhamento dos coletores – tronco, interceptores e emissário de esgoto sanitário,
conforme figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, situados nos seguintes corpos hídricos: Rio Pardo, Córrego Christoni, Água das Furnas,
Furninhas e Córrego Água da Veada ambos vertente do Rio Pardo até a lagoa de estabilização no município de Ourinhos,
de acordo com cronograma. Após emissão da Ordem de Serviço, a detentora do contrato deverá seguir rigorosamente o
cronograma estabelecido, atendendo as prioridades determinadas pela Diretoria de Operações.

5. OBJETIVO

5.1. O objetivo deste Termo de Referência é estabelecer uma relação clara e eficiente entre os interessados no sentido
de orientar  e  fornecer  subsídios  necessários à contratação de  empresa especializada na  elaboração de  estudos  e
projetos de construção e adaptação de coletores – tronco, interceptores e emissários de esgoto sanitário, com execução
de serviços de topografia, sondagem geotécnica, regularização imobiliária, laudo técnico ambiental com licenciamento e
pacote técnico para execução de obras. 

6. PREMISSAS

6.1. Os serviços técnicos deverão ser executados em rigorosa observância às prescrições e exigências contidas no Termo
de Referência, além daquelas fornecidas por escrito pela Fiscalização da S.A.E.

6.2.  Todos os serviços devem estar  em conformidade com as últimas revisões de normas técnicas publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR e SABESP – NTS, já os equipamentos e materiais devem atender as
normas do INMETRO.

6.3.  O  Contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE os  serviços  técnicos  realizados,  devidamente registrados na
entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsável.

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1. O trabalho objeto de contratação deve abranger, de forma geral, as fases distintas e descritas neste Termo de
Referência, com conferência de todos os elementos produzidos (cálculos, memoriais, levantamentos de campo, relação
de equipamentos e materiais, orçamentos e outros).

7.2. Para o desenvolvimento das atividades/serviços, devem ser atendidas e observadas as Normas Técnicas da ABNT e
demais normas específicas vigentes.

7.3. Na elaboração dos serviços, a observância das Normas Regulamentadoras não desobriga do cumprimento de outras
disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras e regulamentos do Estado ou Município, as
oriundas de convenções coletivas de trabalho, bem como as relativas à responsabilidade Civil e Criminal.

7.4. A contratada será responsável pela mobilização de todo o seu pessoal, equipamentos e materiais, visando atender
ao objeto desta contratação, incluindo nesta atividade todos os eventos administrativos e técnicos que viabilizem o
desenvolvimento dos trabalhos.

8. HISTÓRICO

8.1 Considerações preliminares

8.1.1. O sistema de esgotamento sanitário localizado na vertente do Rio Pardo em Ourinhos é composto basicamente por
redes  coletoras,  coletores  –  tronco,  interceptores,  emissário  e  04  estações  elevatórias  destinadas  à  reversão  das
contribuições entre sub – bacias. Visando o destino final da maior parte dessas contribuições para tratamento, consta
uma lagoa de estabilização, outra parte é enviada a E.T.E “Trianon”, cujos efluentes são encaminhados ao Rio Pardo,
corpo receptor classe 2.

8.1.2. É possível observar que o sistema de afastamento de esgotos sanitários, localizado na vertente do Rio Pardo em
Ourinhos apresenta problemas de eficiência no escoamento e tratamento. Destacamos que alguns trechos do interceptor
de esgoto, executado em tubos de concreto por volta de 1980 às margens do Rio Pardo são operados à seção plena e
que  recentemente  a  S.A.E  efetuou  reparos  nas  juntas  secas  dos  tubos,  devido  à  constatação  de  vazamentos.
Destacamos que atualmente a entrada do interceptor/emissário na lagoa de estabilização é afogada e que há acúmulo de
lodo  no  fundo da  mesma.  Esses  problemas  comprometem de alguma forma a  operação,  havendo necessidade  de
expansão do sistema de afastamento para uma condição de atendimento integral das comunidades e de necessidades
futuras.  Entendemos que a execução de um novo coletor  –  tronco/interceptor/emissário  ao lado do existente possa
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contribuir em parte para a plena operação do sistema e atendimento às condições desejadas até o horizonte de final de
plano (30 anos), portanto é importante destacar a necessidade de verificação das condições hidráulicas das unidades
existentes (coletores – tronco, interceptores e emissário até o deságue na lagoa de estabilização).

8.1.3.  Com relação ao  sistema de  tratamento  de  esgoto  sanitários  existente  na  vertente  do  Rio  Pardo,  deverá  ser
apresentado um diagnóstico do mesmo, atestando a sua real  capacidade nominal  de tratamento dos esgotos e seu
alcance  de  final  de  plano,  assim como,  a  verificação se  o  mesmo atende  às  exigências  da  legislação de  controle
ambiental vigente, em relação ao cumprimento dos padrões exigidos para o tratamento dos esgotos sanitários, bem como
da qualidade do corpo receptor, tendo em vista sua atual classe de enquadramento.

8.1.4. Destacamos que o interceptor/emissário de esgoto sanitário existente em tubos de concreto, localizado às margens
do Rio Pardo, possui diâmetros de 400 a 800 mm e que os demais trechos situados às margens dos córregos na vertente
do Rio Pardo devem ser levantados “in loco”.

9. ESCOPO DOS SERVIÇOS

9.1. Elaboração dos estudos e projetos de coletor – tronco/interceptor/emissário de esgoto sanitário às margens 
do Rio Pardo e córregos na vertente do Rio Pardo até a lagoa de estabilização, conforme figura nº 01, 
compreendendo:

9.1.1. Projeto Básico, constituído por:

a) Diagnóstico e estudos de concepção;

b) Serviços de campo – serviços topográficos;

c) Serviços de campo – sondagens;

d) Estudos ambientais – projeto técnico de restauração ecológica das áreas de preservação permanente (APP),
com serviços de campo, obtenção de licenças necessárias para execução da obra;

e) Regularização imobiliária;

f) Pacote  técnico,  com  grau  de  detalhamento  e  orçamental  suficiente  para  subsidiar  a  licitação  das  obras
inframencionadas, em consonância com a lei 14.133/2021

9.1.2. Projeto executivo de coletores – tronco/interceptores/emissário.

10. ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

10.1. As principais atividades serão

a) Dados e características da comunidade;

b) Análise do sistema de esgotos sanitários existente;

c) Estudos demográficos, área de projeto e distribuição espacial da população;

d) Evolução das demandas;

e) Estudo de alternativas;

f) Concepção do sistema de esgoto sanitários.

10.2. Dados e características da comunidade

10.2.1. Localização;  clima;  hidrografia  e  hidrologia;  fauna  e  flora;  demografia;  relevo  e  geologia;  características  do
Município (atividade econômica); mão de obra e materiais; infraestrutura existente; condições sanitárias atuais; estudos,
projetos e levantamentos existentes.

10.2.2. Essas informações serão utilizadas para subsidiar os relatórios ambientais simplificados que serão apresentados
aos órgãos de controle ambiental ao final do projeto.

10.3. Análise do sistema de esgotos sanitários existente

10.3.1. Descrição do Sistema: deverá constar todos os elementos do sistema existente na vertente do Rio Pardo, seguido
de diagnóstico e determinação das capacidades das várias unidades operacionais e da rede coletora, coletores – tronco,
interceptores e emissários de esgoto sanitários.

10.3.2. Deverá constar ainda:
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a) Área de atendimento;

b) População esgotável e/ou nível de atendimento;

c) Quota “per capita”; 

10.4. Estudos demográficos, área de projeto e distribuição espacial da população

10.4.1. Para a projeção populacional deverá ser elaborado estudo populacional abrangendo o município como um todo,
considerando portanto a população total do município como ponto de partida para se estimar a população da área de
projeto. Como fundamentações para este estudo, devem ser elaborados os seguintes trabalhos: 

a) A análise socioeconômica e do papel do município na região;

b) Análise do Plano Diretor do município;

c) Levantamento e análise de planos (Marco do Saneamento,  Plano de Saneamento Básico e Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário) e/ou programas que existam para o município;

d) Levantamento dos estudos populacionais existentes e dos últimos censos;

e) Levantamento dos dados e do mapeamento dos setores censitários da área de projeto;

f) Levantamento de dados atualizados de economias atendidas pelo abastecimento de água e coleta de esgoto
sanitário;

g) Pesquisa  de  campo,  cobrindo  amostra  representativa  da  área  de  projeto,  para  definição  de  parâmetros
urbanísticos e demográficos da ocupação atual;

h) Mapeamento do estudo populacional compatibilizado com uso e ocupação do solo, de forma a caracterizar na
área de projeto as diferentes zonas quanto a usos, adensamentos atuais e futuros.

10.4.1.1. Com esta fundamentação deverão ser feitas as extrapolações matemáticas para projeção da população para o
horizonte do projeto, concluindo a projeção com distribuição das populações por bacia (vertente do Rio Pardo) e sub –
bacias contribuintes e suas respectivas densidades.

10.4.2. Terminado este item, o projeto deverá conter:

a) Plantas da cidade com o contorno da área de projeto e sua divisão em zonas homogêneas de ocupação para
início de plano e fim de plano e se necessário, desenhos para anos intermediários;

b) Tabela com a evolução das densidades por zona de ocupação no período de projeto;

c) Tabela com a evolução da população por zona de ocupação no período de projeto.

10.5. Evolução das demandas

10.5.1. Determinação dos consumos “per capita” e “por economia” atual e sua evolução no período de projeto, tendo
como base os dados comerciais e operacionais históricos disponíveis.

10.5.2. Pesquisa de grandes consumidores e outras situações que possa necessitar de previsões específicas de vazões
de esgoto, ou ainda, cargas especiais de esgoto por concentração ou composição.

10.5.3. As projeções deverão considerar volumes produzidos e medidos atuais, índice de perda atual e o perfil de sua
evolução até que seja alcançada uma meta a ser estabelecida.

10.5.4. Análise das condições das redes existentes e lençol freático para determinação das vazões de infiltração.

10.5.5. Com base no estudo populacional, de distribuição espacial da população e outros fatores, deverão ser discutidos e
estabelecidos os índices de atendimento dos sistemas de esgotos sanitários.

10.5.6. Terminado este item, o projeto deverá conter:

10.5.6.1 Tabela de vazões especiais,

10.5.6.2 Vazões médias

10.5.6.3 Máxima diária e máxima horária para o sistema de esgotos sanitários.
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10.6. Estudo de alternativas
10.6.1 Detalhamento exigido para o estudo de alternativas:

Peças Gráficas Gerais:

a) Planta de localização da área de planejamento do município: escala 1:10.000 ou 1:5.000;

b) Planta com delimitação da área urbana definida em Plano Diretor: escala 1:10.000 ou 1:5.000;

c) Planta com distribuição da população em zonas de ocupação definidas em Plano Diretor: escala 1:10.000 ou
1:5.000;

d) Planta do sistema existente de esgotos sanitários: escala 1:10.000 ou 1:5.000;

e) Planta com localização de possíveis interferências: escala 1:10.000 ou 1:5.000;

f) Planta topográfica: escala 1:10.000 ou 1:5.000;

g) Planta de fluxograma de sistemas, sem escala em formato A.1.

10.6.1.1. Peças gráficas

Os  elementos  gráficos  produzidos  em  meio  eletrônico  deverão  atender  as  exigências  do  setor  técnico  da
Superintendência de Água e Esgoto. Não serão considerados os campos do cabeçalho preenchidos de forma irregular ou
incompleta.  A cada apresentação de desenho,  com modificação, deve ser alterado o número e data da revisão.  As
modificações devem ser descritas no campo “revisão”, destacando as partes alteradas na última revisão.

a) Planta de situação: escala 1:100;

b) Planta com a locação de novas unidades operacionais e caminhamento dos coletores – tronco, interceptores e
emissário;

c) Planta com o lay out das unidades operacionais (lagoa de estabilização) e das unidades existentes, caso seja
indicada alguma necessidade de modificação;

d) Plantas das principais instalações que compõem as unidades operacionais com as principais dimensões para
efeito de estimativa de custo;

10.7. Concepção do sistema de esgoto sanitário (coletor – tronco, interceptor e emissário):

O nível de detalhamento exigido para o estudo de concepção é o seguinte:

a) Pré  –  dimensionamento  hidráulico  sanitário  de  tubulações  relativas  aos  coletores  –  tronco,  interceptores,
emissários por gravidade, com indicação de materiais;

b) Caracterização visual do tipo de solo com indicação da natureza do terreno de áreas e faixas;

c) Caracterização topográfica de áreas e faixas;

d) Delimitação de ocupação de áreas e faixas com avaliação de suas consequências;

e) Caracterização de áreas e faixas onde será necessária a utilização;

f) Identificação de travessias de córregos, rodovias, áreas de proteção ambiental e outras situações especiais;

g) Deverá, ainda, haver uma avaliação preliminar de impactos ambientais e possíveis ações mitigadoras:

g.a) Áreas a serem utilizadas;

g.b) Remoção de cobertura vegetal em função do estágio de sucessão da vegetação afetada; 

g.c) Compatibilização do empreendimento com a legislação incidente: Municipal, Estadual e Federal;

g.d) Interferências em áreas sob proteção ambiental;

g.e) Interferências com infraestrutura existente;

10.7.1. Ao final deste item, o projeto deverá conter:

a) Planta com locação das unidades operacionais, caminhamento de coletores – tronco, interceptores, e emissário
por recalque ou gravidade;

b) Plantas com os lay out das novas unidades operacionais e das unidades existentes, caso seja indicada alguma
necessidade de modificação;

c) Identificação dos problemas relevantes, associados à concepção do sistema de esgotos sanitários, em termos
da sua futura implantação e operação;
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d) Identificação dos impactos ambientais relevantes, possíveis ações mitigadoras e sua influência na implantação
da concepção adotada.

10.7.2.  As plantas das instalações que compõem as unidades operacionais  serão,  preferencialmente,  derivadas dos
projetos padrão S.A.E ou de projetos existentes. 

10.7.3. Quando o projeto padrão não existir a projetista ficará obrigada a desenvolver um desenho básico que contenha
as principais dimensões e características da instalação de forma a ser possível a estimativa de seu custo.

10.7.4.  Seguindo  o  mesmo  princípio,  as  especificações  técnicas  de  serviços,  materiais  e  equipamentos  serão  as
padronizadas pela S.A.E. Não havendo a especificação correspondente a projetista ficará obrigada a fazê – la num nível
de detalhamento que permita a estimativa de custo do serviço, material ou equipamento.

11. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
 
11.1. Levantamento de faixa  de exploração para implantação de coletor(es)-tronco/interceptor(es)/emissário(s)
com locação e nivelamento de eixo – faixa mínima de 50 metros, devendo ser maior quando o trecho previsto
está fora da APP. Neste caso, a faixa esquerda partindo do eixo da tubulação projetada não pode ser menor que
10 metros.

11.1.1. Engloba as atividades de levantamento de eixo de coletor – tronco/interceptor/emissário com delimitação de faixa
de exploração para implantação destas unidades. Deverão ser executados locação, nivelamento e contranivelamento de
eixo piqueteado a cada 20 m e levantamento de seções transversais de 10 em 10 metros;

11.1.2. O levantamento da poligonal deverá ser materializado em campo através da implantação de piquetes de madeira
de lei, orientados por estacas testemunhas;

11.1.3.  Deverão ser levantados acidentes topográficos e/ou interferências que possam influenciar na implantação do
eixo, tais como: estradas, cercas de arame, cursos de água, edificações, adutoras, emissários, coletores, interceptores e
outros;

11.1.4.  Deverão ser ainda cadastrados bueiros, pontes e pontilhões, edificações, linhas de transmissão de energia
elétrica, fibra ótica e de telecomunicações, limites de propriedades, nomes dos proprietários e tantos outros elementos
necessários a implantação do eixo.

11.1.5. Pelo fato de que grande parte do serviço está previsto para ocorrer em Área de Preservação Permanente deverão
ser levantadas as margens dos rios e córregos. O intuito é possibilitar a locação do coletor – tronco/interceptor/emissário,
existentes ou a construir em relação à linha de A.P.P.;

11.1.6.  Destaca – se a necessidade de realizar o  cadastramento de nascentes e suas faixas de APP, caso sejam
encontradas na área de influência do coletor – tronco/interceptor/emissário, existente ou a construir;

11.1.7. Colocar estacas intermediárias nos pontos de mudança do perfil do terreno. Colocar estacas nos pontos de início
e término de travessias;

11.1.8. Poderão ser utilizadas chapas metálicas, confeccionadas e fixadas em soleiras ou pontos notáveis (viadutos,
edificações estáveis, torres de alta – tensão, etc) com cola tipo epóxi, massa plástica ou similar.

11.1.8.1 – Os serviços Topográficos de Levantamento Planialtimétrico semicadastral, georreferenciado, engloba também
as redes  existentes que interligam nos coletores – tronco e interceptores,  sendo critério  limitador  da interligação ao
segundo PV existente. Deverá emitir relatório dos  pontos coletados, relatório fotográfico, transporte de altitude (cota),
locação e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa, etc.). 

11.1.8.2 – Os serviços Topográficos de Levantamento Planialtimétrico semicadastral, georreferenciado, serão da rede
existente (coletores – tronco, interceptores e emissários) que fará parte do Sistema Coletor do município na bacia do Pardo, com
cadastro dos PVs existentes, relatório de pontos coletados, relatório fotográfico, transporte de altitude (cota), locação e
nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa, etc.),  caracterização topográfica da área e cadastro de
consumidores com levantamento de todos os imóveis da área a ser trabalhada, incluindo relatório fotográfico por imóvel,
assim como levantamento do número de moradores e identificação do responsável, deverão ser realizados em campo e
no escritório.

11.1.8.3 – Os levantamentos topográficos têm o objetivo de fornecer uma representação planialtimétrica dos pontos
notáveis, acidentes geográficos, e outros pormenores do relevo em áreas de execução do projeto de esgotamento da
Bacia do Rio Pardo.
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11.1.8.4 – Todos os serviços deverão ser georreferenciados e os serviços deverão ser realizados com a utilização de
equipamentos GPS (Global  Position System),  compatível  com tecnologia RTK (cinemática em tempo real)  e DGPS
(Rover) e aparelhos de topografia (estação total, nível, etc), para elaboração do levantamento. 

11.1.8.5 – Para os marcos implantados, apresentar duas cópias do Termo de Referência com coordenadas UTM – Fuso
24 e geográficas, DATUM Sirgas (IBGE) 2000, Modelo de Geoide, precisão horizontal e vertical, RMS, duração do
rastreio, equipamento utilizado, foto (900x900 pixels) no momento da determinação da  coordenada devendo  estar
totalmente visível o equipamento e o local da coordenada.

11.1.8.6  – Os  levantamentos  deverão  identificar  todas  as  margens  onde  encontra  –  se  a  rede  coletora/coletor  –
tronco/interceptor/emissário e locar em projeto a linha de APP correspondente.

11.2. Normas técnicas, regulamentos e leis aplicáveis

a) Para realização dos serviços topográficos, previstos nessas especificações, é necessário o conhecimento das
normas, regulamentos e leis discriminados abaixo:

b) Decreto nº 89.317, de 20/06/84  –  Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional,
quanto aos padrões de exatidão;

c) Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos  – IBGE  – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Resolução PR nº 22, de 21 – 07 – 1983, publicada no Boletim de Serviço nº 1602, de 01/08/1983 de
Lei nº 243, de 28/02/1967, que determina a competência da Instituição quanto aos levantamentos geodésicos;

d) NBR     8196   – Emprego de escalas em desenho técnico – Procedimento;

e) NBR     8402    – Execução de caracteres para escrita em desenho técnico – Procedimento;

f) NBR         8403    – Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas  – Largura das linhas – Procedimento;

g) NBR     10068    – Folha de desenho  – Leiaute e dimensões – Procedimento;

h) NBR     10126    – Cotagem em desenho técnico – Procedimento;

i) NBR     10582    – Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento;

j) NBR     10647    – Desenho técnico  – Norma geral – Terminologia;

k) NBR     13133/1994   – Execução de levantamento topográfico.

11.3 Conceituação (glossário)

11.3.1. Área especial: área que devido a sua finalidade específica, deve ser objeto de levantamentos mais detalhados e
particulares;

11.3.2. Batimetria: é o levantamento do perfil transversal (seção) de um curso d’água, lago, reservatório, ao longo de
determinada linha, chamada eixo batimétrico, derivado de uma linha base;

11.3.3. Bloco RN: bloco de concreto de formato tronco piramidal, com dimensões no topo 0,15 m X 0,15 m e base 0,20 X
0,20 m e altura de 0,70 m, resistência à compressão de 20 Mpa. Tendo no centro de sua face superior (base menor)
um prego; calota ou vergalhão onde será inscrita a sua identificação;

11.3.4. Coordenadas UTM: é o nome dado aos valores de abscissa (E) e ordenada (N) de um ponto sobre a superfície da
Terra, adotado pelo Sistema Cartográfico Brasileiro, recomendado em convenções Internacionais das quais o Brasil é
participante;

11.3.5. DATUM: Ponto geodésico primordial de um sistema geodésico, definidor da orientação topocêntrica do modelo
adotado como imagem geométrica da Terra (elipsoide de referência) por intermédio de suas coordenadas geográficas
(latitude e longitude), do azimute geográfico de uma direção por ele formada com outro ponto do modelo e do seu
afastamento geoidal;

11.3.6. Estaca (Testemunha): Peça de madeira de qualidade de secção retangular (0,04 x 0,01)m e altura de 0,30 m.
Provida  de  ponta  (altura  0,10  m),  cravada  no  terreno  e  destinada  a  indicar  a posição  de  piquete  e  fornecer  a
denominação da mesma em locação poligonal, linha base, eixo de adutora;

11.3.7.  Levantamento topográfico planimétrico:  Levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade, pela
determinação do seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça frente,
bem como a sua orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastral,
ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações;

11.3.8.  Levantamento topográfico altimétrico (ou nivelamento): Levantamento que objetiva, exclusivamente,  a
determinação das alturas relativas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio e/ou dos pontos de detalhes,
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pressupondo – se o conhecimento de suas posições planimétricas, visando à representação altimétrica da superfície
levantada;

11.3.9.  Levantamento topográfico planialtimétrico: Levantamento topográfico planimétrico acrescido da determinação
altimétrica do relevo do terreno e da drenagem natural;

11.3.10. Levantamento topográfico planimétrico semicadastral: Levantamento planimétrico acrescido da determinação
planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e acima do solo e de interesse à sua finalidade, tais como:
limites de vegetação ou de culturas, cercas internas, edificações, benfeitorias, posteamentos, barrancos, árvores
isoladas, valos, valas, drenagem natural e artificial, etc.;

11.3.11. Levantamento topográfico planialtimétrico semicadastral: Levantamento topográfico planialtimétrico acrescido
dos elementos planimétricos inerentes ao levantamento planimétrico cadastral;

11.3.12. Marco: Consiste na materialização de pontos geodésicos, topográficos, definidores e notáveis de alinhamentos.
É um bloco de concreto de formato tronco piramidal, com dimensões no topo 0,07 m X 0,07 m e base 0,12 X 0,12 m e
altura de 0,70 m, resistência à compressão de 20 MPa. Tendo no centro de sua face superior (base menor) a calota,
onde será inscrita a sua identificação;

11.3.13. Piquete: Peça de madeira de qualidade de secção quadrada (0,04 x 0,04)m e altura de 0,25 m. Provida de
ponta, cravada no terreno e usada para materializar um alinhamento ou vértice de poligonal. Deve ter obrigatoriamente
uma tacha metálica para melhor caracterização do ponto;

11.3.14.  Referência  de  nível:  Ponto  implantado  e  materializado  na  superfície  terrestre,  de  modo estável e com
permanência adequada a sua finalidade, no qual é determinado o valor da distância vertical dele a uma superfície de
nível, por intermédio de nivelamento geométrico ou por métodos equivalentes;

11.3.15. Travessia: Cruzamento de um eixo locado com outro ou com estrada, rio, canal ou qualquer obstáculo, natural
ou não.

11.4 Diretrizes gerais

a) O preço unitário orçado pela licitante para a execução dos serviços topográficos deve necessariamente incluir
todos os custos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, tais como: equipamentos, material, mão de obra,
deslocamento para os locais de execução dos serviços com seus respectivos encargos sociais, BDI/LDI, além
dos serviços necessários para o desenvolvimento do trabalho, tais como: abertura de picadas, limpezas de
vegetação para visadas, fixação de marcos de concreto, de piquetes e barrotes madeira, de pino metal.

b) A  contratada  deverá  realizar  visita  técnica  para  conhecimento  do  local  de  execução  dos serviços e das
dificuldades locais quanto ao relevo, vegetação e outras circunstâncias do trabalho de campo, sendo de sua total
responsabilidade a emissão de uma Declaração de Visita Técnica, atestando que conhece as condições onde os
serviços serão realizados.

c) Os  trabalhos  topográficos  deverão  ser  amarrados  à  rede  básica,  anteriormente  disposta  na área. Na  sua
inexistência, amarrar–se a Rede Básica Nacional.

d) Quando necessário, o transporte de coordenadas deverá ser efetuado por meio do processo de posicionamento
tridimensional  por  satélites  GPS (Global  Positioning  System)  geodésico  de dupla  frequência  (L1  L2),  com
precisão após processamento off – line de 20 mm a 1 m + 3 ppm, (68,7%). Deverão ser observadas as seguintes
condições para alcançar a precisão supracitada:

e) Distância máxima tolerável da estação de referência: de acordo com as especificações do equipamento;

f) PDOP máximo: < 6;

g) Razão Sinal/Ruído mínimo do sinal GPS: > 6; 

h) Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°; 

i) Operar  sempre no modo 3D,  sendo necessários  no  mínimo 5  satélites  rastreados simultaneamente para a
inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento; Intervalo de gravação: 5 s;

j) Processamento off–line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora),
busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s).

k) Receptores com um mínimo de 6 canais.
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l) Os trabalhos topográficos deverão, preferencialmente, serem realizados por estações totais classe 3, com desvio
– padrão precisão angular menor ou igual a  – 2 ou +2 e desvio – padrão precisão linear menor ou igual – (3 mm
+ 3 ppm x D) ou + (3 mm + 3 ppm x D), em D é distância medida em Km.

m) A metodologia de levantamento planialtimétrico corresponde à classe III PA, preconizado na NBR – 13133, com
escala de desenho 1:1000 e a equidistância das curvas de nível de metro em metro. A densidade mínima de
pontos a serem medidos por hectare será definido conforme a declividade do terreno, sendo que: declividade
acima de 20%, 32 pontos; declividade entre 10 e 20%, 25 pontos; declividade de até 10%, 18 pontos.

n) Para o levantamento planialtimétrico semicadastral, a metodologia corresponde à classe I PAC preconizada na
NBR – 13133, com escala de 1:1000 e equidistância das curvas de nível  de metro em metro. A densidade
mínima de pontos a serem medidos por hectare será definido conforme a declividade do terreno, sendo que:
declividade acima de 20%, 50 pontos; declividade entre 10 e 20%, 40 pontos; declividade de até 10%, 30 pontos.

o) Para o levantamento planimétrico – poligonais, considera – se a classe III P preconizado na NBR – 13133, sendo
que as medidas angulares serão realizadas pelo método das direções com duas séries de leituras conjugadas
direta e inversa, horizontal e vertical. Para medidas lineares serão realizadas leituras recíprocas (vante e ré) com
distanciômetros eletrônico ou medidas com trena de aço aferida com correções de dilatação, tensão, catenária e
redução ao horizonte.

p) Para levantamentos topográficos de nivelamento de linha em que se determinam altitudes ou cotas em pontos
de segurança e vértices de poligonais destinados aos projetos básicos e executivos, será realizado nivelamento
geométrico – classe IIN.

q) Para  nivelamento  de  linhas  em  que  se  determinam  altitudes  ou  cotas  em poligonais  de levantamento  ou
levantamento  de  perfis  para  estudos  preliminares  de  concepção  e  viabilidade, será realizado  nivelamento
trigonométrico Classe IIIN.

r) Admite  –  se  as  tolerâncias  para  as  medidas  angulares  e  verticais  as  prescritas  para  as poligonais tipo  3,
expressas na NBR – 13133.

s) O levantamento planialtimétrico semicadastral de faixas de c o l e t o r  –  t r o n c o \ i n t e r c e p t o r \
e m i s s á r i o s  deve ter largura m í n i m a  de 50 m, conforme item 11.1, com nivelamento geométrico do eixo,
estaqueado de 20 em 20 metros e desenhados nas escalas: horizontal 1:2.000 e vertical 1:200. O levantamento
da poligonal deverá ser materializado em campo através da implantação de piquetes de madeira de lei,
orientados por estacas testemunhas.

t) Para  levantamento  planialtimétrico  de  áreas  especiais:  como  reservatórios,  elevatórias, ETA’s, áreas para
desapropriação, dentre outras, deverá corresponder a classe II PAC, preconizado na NBR 13133, com escala de
desenho 1:500, equidistância de curva de nível de metro em metro.

u) Os Marcos devem obrigatoriamente serem colocados, pelo menos nas seguintes posições:

v) No ponto de partida e final da faixa levantada;

w) A intervalos de 1.500 metros no máximo, nos alinhamentos acima de 5.000 metros;

x) Nos locais próximos a travessias;

y) Em extensões superiores a 1000 metros;

z) Nos vértices das áreas especiais.

aa) Os piquetes devem ser cravados de tal modo que seja difícil arrancá – los manualmente, em caso de solos mais
resistentes utilizar pontaletes de ferro;

bb) As estacas devem ser de madeira, com 3 cm de diâmetro e comprimento de 40 cm;

cc) Devem ser colocadas estacas testemunhas, aproximadamente 30 cm à direita dos piquetes, para caracterizá –
los. A face das estacas voltadas para o piquete chanfrada e numerada à tinta vermelha indelével, em ordem
crescente;

dd) Para cada marco planimétrico deverá ser elaborado um formulário contendo um croqui de localização, e itinerário
de acesso contendo os elementos necessários para que qualquer pessoa possa chegar ao vértice implantado;

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro  – Fone (14) 3302 – 1000 – CEP 19900 – 031 – Ourinhos – SP   – CNPJ 49.131.287/0001 – 88              Pg 22 de 73



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE OURINHOS

ee) Além dos marcos de concreto, devem ser instalados piquetes de madeira em locais apropriados tais como:
interseção / deflexões ou acidentes do terreno que possam ter influência na faixa levantada, numerados em
ordem crescente.

11.5 Apresentação dos trabalhos

11.5.1 Deverá ser entregue relatório técnico numerado, datado e assinado por responsável técnico pelo trabalho, com
sua respectiva ART e/ou RRT, quando do término do levantamento topográfico, que contenha, no mínimo, os seguintes
tópicos:

11.5.1.1. Objeto;

11.5.1.2. Finalidade;

11.5.1.3. Período de execução;

11.5.1.4. Localização;

11.5.1.5. Origem (DATUM);

11.5.1.6. Descrição do levantamento ou serviços executados;

11.5.1.7. Precisões obtidas;

11.5.1.8. Quantidades realizadas;

11.5.1.9. Relação da aparelhagem utilizada;

11.5.1.10. Equipe técnica e identificação do responsável técnico com sua respectiva ART e/ou RRT;

11.5.1.11. Documentos produzidos do levantamento solicitado;

11.5.1.12. Desenhos nas escalas estabelecidas na NBR 13.133, ou indicadas;

11.5.1.13. Memórias de cálculo, destacando – se:

11.5.1.13.1. Planilhas de cálculo das poligonais;

11.5.1.13..2. Planilhas de linhas de nivelamento.

11.5.2. O  Relatório  deverá  ser  entregue  em  duas  vias  impressas  e  digital  em  CD  –  ROM  e/ou  dispositivo  de
armazenamento portátil (pen drive), de acordo com os prazos estabelecidos na Ordem de Serviço. A via impressa deverá
ser apresentada encadernada, em formato A4, com devidas plantas produzidas, organizadas em envelopes plásticos,
com respectivo sumário de peças gráficas.

11.5.3. Os arquivos eletrônicos para impressão deverão ser gravados em CD – ROM e/ou dispositivo de armazenamento
portátil (pen drive) devidamente etiquetados e em diretórios apropriadamente identificados conforme material impresso.
Os trabalhos parciais poderão ser entregues, somente na via digital, desde que seja de interesse da S.A.E e previamente
autorizado pela Contratante.

11.5.4.  Após a análise, em caso de exigências para complementações ou correções dos trabalhos, deverá ser
apresentado 01 (um) volume encadernado e com os respectivos arquivos eletrônicos para impressão, gravados  em CD
– ROM e/ou dispositivo de armazenamento portátil (pen drive), devidamente etiquetados, em diretórios apropriadamente
identificados, conforme material impresso.

11.5.5. Os arquivos digitais referentes a todos os elementos desenvolvidos no serviço técnico deverão ser entregues
nas suas versões editáveis (DOC, XLS, DWG (AutoCAD), entre outros).

11.5.6. Também deverão ser entregues os arquivos PDF para aqueles documentos que permitirem a sua impressão
neste modo.

11.5.7. Nas pranchas plotadas conforme arquivo *dwg aprovado pela S.A.E, devem ser observadas as espessuras das
penas, cores e tamanho das letras devendo permitir a perfeita visualização dos desenhos apresentados.

11.5.8. Gravar cada relatório em dois arquivos: um editável, tipo *.doc ou *.odf e outro em *.pdf. As figuras, quadros e
tabelas devem integrar o corpo do relatório. Para os desenhos, gravar os arquivos em *.dwg, com as espessuras e cores
já definidas nos layers do *.dwg e previamente aprovados pela S.A.E, e em *.pdf, monocromático e colorido.
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11.6. Acompanhamento dos trabalhos

11.6.1. O acompanhamento dos trabalhos deverá ser por meio da emissão de relatórios técnicos, parciais ou completos,
em que, nas datas previstas no cronograma, a contratada encaminha o relatório, para que seja feita a avaliação do
desenvolvimento da etapa do trabalho.

11.6.2.  A contratante acompanhará o desenvolvimento dos serviços executados por meio do cronograma físico  –
financeiro.

11.7. Utilização de drones na coleta de dados topográficos

Drones e VANTs estão sendo cada vez mais utilizados na coleta de dados topográficos, devido a inúmeras vantagens
que oferecem quando comparados com a coleta de dados tradicional.

11.7.1. Levantamento topográfico

11.7.1.1.  É  o  processo  que  visa  obter  informações  da  topografia  de  um  terreno,  com  objetivo  de  elaborar  uma
representação gráfica que descreva fielmente o modelo desse terreno.

11.7.1.2.  Essa representação deve apresentar uma série de informações, como curvas de nível, bem como em que
pontos existem construções, árvores, aterros, taludes, entre outros.

11.7.1.1. O levantamento topográfico é feito por meio da coleta de dados utilizando Estações Totais, GPS, Laser Scanner.
Ultimamente, devido a diversos benefícios, esses levantamentos têm sido feitos, com auxílio de drones e VANTs.

11.7.1.2. Após a realização da coleta de dados, as imagens e informações do terreno são transferidas a um software que
elabora uma representação gráfica, formando imagens, mapas e modelos 3D do terreno.

11.7.1.3. Os VANTs são veículos aéreos não tripulados, ou seja, operam sem piloto a bordo e com carga útil embarcada,
assim como os drones profissionais, eles não têm fim recreativo em momento algum.

11.7.2. Coleta de dados topográficos

11.7.2.1. Mesmo quando a coleta de dados é feita com auxílio de drones e VANTs, existe a etapa de instalação de pontos
de controle em solo. Esses pontos são distribuídos ao longo de toda a área e neles são obtidas coordenadas com GPS.

11.7.2.2. Após isso, o drone ou VANT faz imagens da área a ser levantada. Essas imagens serão transferidas para um
computador e depois para softwares especializados em transformá-las em mapas.

11.7.2.3. Vale ressaltar que a coleta de dados topográficos para a criação ou coleta de ponto de controle pode ser feita
por meio de quatro métodos de pesquisa: método estático, rápido-estático, Stop and Go e cinemático:

11.7.3. Método estático

É caracterizado pelo tempo de posicionamento maior que 20 minutos e é utilizado quando a área apresenta obstruções.

11.7.4. Método rápido-estático

É caracterizado pelo tempo de posicionamento inferior a 20 minutos e também é utilizado em áreas que apresentam
obstruções.

11.7.5. Método Stop and Go

É indicado para áreas que não apresentam obstruções e, por isso, apresenta tempo de posicionamento reduzido. O
tempo de posicionamento mínimo de inicialização nesse método é de cinco minutos.

11.7.6. Método cinemático

É indicado para o levantamento de áreas não obstruídas, como estradas e córregos. Nesse método, o receptor está em
movimento constante, durante todo o percurso.

11.7.7. Objetivo da utilização de drones

São inúmeras as vantagens de usar drones e VANTs durante a coleta de dados topográficos. Algumas delas são:

11.7.8. Imagens de alta qualidade

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro  – Fone (14) 3302 – 1000 – CEP 19900 – 031 – Ourinhos – SP   – CNPJ 49.131.287/0001 – 88              Pg 24 de 73



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE OURINHOS

Os drones e VANTs são muito utilizados para a captação de imagens e informações topográficas, uma vez que podem
ser equipados com câmeras especiais capazes de coletar imagens de alta definição de uma grande área, em poucos
minutos.

11.7.9. Menor prazo

Algumas áreas apresentam difícil acesso ou são muito extensas. Por isso, na maioria das situações, se uma mesma área
fosse levantada por estação total ou GPS, poderia levar dias ou até semanas. Porém, ao usar drones e VANTs, o mesmo
levantamento leva minutos ou dias.

11.7.10. Menor custo

Além de proporcionar informações rápidas e de fácil uso, o drone ou o VANT não exigem grandes equipes, já que podem
ser lançados e controlados por uma única pessoa, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

11.7.11. Alcance a lugares de difícil acesso

Os drones  e  VANTs são excelentes  para  locais  de  difícil  acesso  e  áreas  grandes  e  com muitos  elementos,  como
construções e taludes. Por esse motivo, drones têm sido muito utilizados para mapeamento de cidades, acompanhamento
da evolução de obras, monitoramento de fronteiras, rastreamento de áreas que sofreram catástrofes, entre outras.

11.7.12. Alta precisão

11.7.12.1. Uma vez que apresentam imagens de alta qualidade e resolução, as informações coletadas pelos Drones são
muito precisas. Para obter informações precisas, além da qualidade das imagens são necessários pontos de controle
terrestres coletados de forma correta. São registrados volumes de terra, possíveis erosões, taludes existentes, curvas de
níveis, construções existentes e locais que apresentam vegetação.

11.7.12.2. Além disso, também podem ser utilizados outros sensores que captam diversos tipos de informação, como, por
exemplo, os sensores termais, que podem realizar inspeções em equipamentos e estruturas.

11.7.13. Captura de todas as informações necessárias

11.7.13.1. Conforme observamos anteriormente, os drones captam diversas informações, que vão desde curvas de nível
a desastres naturais.

11.7.13.2. Por sua facilidade de acesso a diversas áreas e pela capacidade de capturar muitas imagens em alta definição,
os drones são capazes de coletar quase todas as informações necessárias em um levantamento topográfico. 

11.7.13.3. Eles também podem gerar um levantamento mais detalhado que o convencional, pois são capazes de coletar
maior quantidade de pontos.

11.7.14. Etapas necessárias para coletar dados com drones e VANTs

11.7.14.1. Utilizar drones e VANTs para a coleta de dados requer alguns cuidados. Primeiramente, para uso profissional,
é necessário solicitar autorização de voo para o local de trabalho. Após isso, é importante preparar o plano de voo.

11.7.14.2. Esse plano, que pode ser feito por meio do software do drone e do VANT, deve cobrir toda a área a ser
levantada, bem como contemplar os pontos de controle em solo, realizados anteriormente. Nesse momento, é importante
confirmar os locais de decolagem e pouso.

11.7.14.3. Após isso, eles podem ser lançados. O voo deve ser acompanhado em tempo real pelo piloto, por meio do
notebook, tablet ou smartphone. Vale lembrar que no Brasil não é permitido o voo sem controle por pilotos.

11.7.14.4. Após a finalização da captura de imagens em toda a área compreendida pelo plano de voo, as imagens da
câmera  são  descarregadas  em  um  computador  e  utilizadas  pelo  software  que  produz  as  representações  gráficas
desejadas.

11.7.14.5. A utilização de drones e VANTs deve observar a existência dos direitos e garantias constitucionais consistentes
na inviolabilidade do lar e direito a privacidade, conforme estabelecido na Constituição Federal, Artigo 5º, incisos X e XI,
que estabelecem as diretrizes do direito a privacidade e da inviolabilidade do domicílio como um dos pilares do Estado
Democrático de Direito.

12. SONDAGENS

12.1 Sondagens a percussão SPT:
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12.1.1.  As sondagens  a  percussão serão denominadas  pela sigla  SPT,  seguida  do  número indicativo  do  ponto  de
sondagem fornecido no plano de investigação de reconhecimento do subsolo. Têm por finalidade a determinação dos
tipos de solo, suas respectivas profundidades de ocorrência, a posição do nível d’água e os índices de resistência à
penetração (N) a cada metro.

12.1.2.  Os furos de sondagem, quando da sua locação,  deverão ser  marcados com a cravação de um piquete de
madeira ou material apropriado. Este piquete deverá receber a identificação do furo e estar suficientemente cravado no
solo para servir de referência de nível para a execução da sondagem e seu posterior nivelamento topográfico.

12.1.3. O procedimento de execução do ensaio, compreendendo as operações de perfuração, amostragem, ensaio de
penetração dinâmica, ensaio de avanço da perfuração por lavagem e observação do nível d’água freático, deve seguir
rigorosamente as disposições da NBR 6484/80.

12.1.4. Os ensaios de penetração dinâmica devem ser realizados a cada metro de profundidade. Além disso, deve – se
realizar  um ensaio logo abaixo da camada vegetal  (solo  superficial  com grande porcentagem de matéria orgânica),
devendo ser indicada a espessura da camada vegetal.  No caso de ausência da camada vegetal,  o primeiro ensaio
deverá  ser  realizado  na  superfície  do  terreno  (profundidade  0,0),  devendo  ser  indicado  no  perfil  “camada  vegetal
ausente”.

12.1.5. A cada metro de perfuração, a partir de 1 m de profundidade, devem ser colhidas amostras dos solos por meio do
amostrador – padrão, com execução de SPT.

12.1.6. As sondagens a percussão serão paralisadas quando forem atingidos solos impenetráveis, definidos de acordo
com os critérios da NBR 6484/80, ou quando: forem atingidas as profundidades solicitadas pela Contratante.

12.1.6.1. Em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para penetração dos 15 cm iniciais do amostrador – padrão;

12.1.6.2. Em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para penetração dos 30 cm iniciais do amostrador – padrão; 

12.1.6.3. Em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 cm do amostrador – padrão.

12.1.7. Dependendo do tipo de obra, das cargas a serem transmitidas às fundações e da natureza do subsolo, admite –
se a paralisação da sondagem em solos de menor resistência à penetração do que aquela discriminada no item anterior,
desde que haja uma justificativa geotécnica, a ser analisada e aceita pela S.A.E, do contrário, deve-se prosseguir com a
sondagem até a completa satisfação da informação a ser colhida.

12.1.8. Após definidos os traçados dos interceptores, coletores troncos e emissários, deverão ser executadas sondagens
a percussão e/ ou rotativas nos trechos de diâmetro igual ou superior a 400 mm e/ou profundidade igual ou superior a 3
metros. Sondagens a trado e/ou poços de inspeção nos trechos de menor diâmetro e profundidade, devendo o plano de
sondagem ser baseado nas quantidades mínimas abaixo e aprovado previamente pela Fiscalização. 

12.1.8.1. Um furo de sondagem para cada 300 m de interceptor, coletor tronco ou emissário.

12.1.9.  As amostras de  solo obtidas na sondagem devem ser  identificadas e descritas de acordo com os critérios
definidos na NBR 7250/82.

12.1.10.  As  amostras  obtidas  da  sondagem  devem  ser  conservadas  em  laboratório  e  colocadas  à  disposição  da
Contratante, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, contados a partir da entrega do relatório final.

12.1.11. Os resultados das sondagens deverão ser apresentados em desenhos contendo o perfil  individual  de cada
sondagem ou seções do subsolo, nos quais devem constar, obrigatoriamente:

a) Nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado ou contratante, local da obra, indicação do número
do trabalho e os vistos do desenhista, engenheiro civil ou geólogo, responsável pelo trabalho;

b) Diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador, empregados na execução das sondagens;

c) Número(s) da(s) sondagem(s);

d) Cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem, com precisão centimétrica;

e) Linhas horizontais cotadas a cada 5 m em relação à referência de nível;

f) Posição das amostras colhidas,  devendo ser indicadas as amostras não recuperadas e os detritos colhidos na
circulação de água;

g) As profundidades, em relação à boca do furo, das transições das camadas e do final da(s) sondagem(s);
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h) De resistência à penetração N ou relações do número de golpes pela penetração (expressa em centímetros) do
amostrador;

i) Identificação dos solos amostrados e convenção gráfica dos mesmos conforme a NBR 13441;

j) A posição do(s) nível(is) d’água encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observação(ões), indicando se houve
pressão ou perda de água durante a perfuração;

k) Indicação da não ocorrência de nível de água, quando não encontrado;

l) Datas de início e término de cada sondagem;

m) Indicação dos processos de perfuração empregados (TH trado helicoidal, CA  – circulação de água) e respectivos
trechos, bem como as posições sucessivas do tubo de revestimento e uso de lama de estabilização quando utilizada;

n) Procedimentos especiais utilizados, previstos nesta Norma; e resultado dos ensaios de avanço de perfuração por
circulação d’água;

o) As sondagens deverão ser desenhadas na escala vertical de 1:100
.

12.2. Condições gerais:

Os serviços de Sondagem e Relatório, obedecerão aos critérios, instruções, recomendações e especificações, às
normas vigentes. As sondagens deverão obedecer às seguintes normas:

NBR – 6502 – Rochas e solos (terminologia);

NBR – 8036 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundação de
edifícios;

NBR – 6484 – Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos (metodologia);

NBR – 7250 – Identificação e descrição de amostras de solo obtidas em sondagens de simples
reconhecimento dos solos;

NBR – 8044 – Projeto geotécnico;

NBR – 9603 – Sondagem a trado;

NBR –  9604 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de amostras
deformadas e indeformadas;

NBR – 9820 – Coleta de amostras indeformadas de solo em furos de sondagem.

12.2.1. A sondagem deverá ser iniciada após a realização da limpeza da área da projeção em planta da obra que
permita a execução de todas as operações sem obstáculos. Deve ser providenciada a abertura de uma vala ao
redor da sonda e que desvie as águas no caso de chuva;

12.2.2. Os custos de fornecimento de água e energia elétrica necessários à execução dos serviços de sondagem
correrão por conta da empresa contratada;

12.2.3. Todos os problemas decorrentes de casos eventuais não previstos na presente disposição normativa serão
previamente discutidos com a Fiscalização.

12.2.4.  Os serviços de Sondagem e Relatório, obedecerão aos critérios, instruções, recomendações e
especificações, às normas vigentes, em especial à NBR – 6484.

12.3. Apresentação dos resultados

No Relatório Final deve constar a planta do local da obra com a posição das sondagens e o perfil individual de cada
sondagem e/ou seções do subsolo,  indicando a resistência do solo a cada metro perfurado, o tipo e espessura do
material  e  as  posições  dos  níveis  d’água,  quando  encontrados  durante  a  perfuração.  Deverá  ser  encaminhada  a
respectiva ART da Sondagem.

13. ESTUDOS E PROJETO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO

13.1. Objetivo do projeto
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13.1.1. O interesse da S.A.E na elaboração de estudos e projetos para construção e adequação de coletores – tronco,
interceptores e emissários ocorre devido a constatação de que algumas canalizações de esgoto implantadas na década
de 1980 estão sendo operadas a seção plena e apresentam problemas reincidentes nas juntas de vedação em cimento. 

13.1.2. Os trabalhos devem oferecer um diagnóstico do sistema atual de coleta de esgoto sanitário (coletores – tronco,
interceptores  e  emissários),  estudos  e  projetos  executivos  visando  a  construção  de  novos  trechos  de  tubulações
devidamente  dimensionados,  preferencialmente  em  paralelo  às  canalizações  existentes,  devendo  proteger
ambientalmente além da própria área de APP, os seguintes corpos hídricos, Rio Pardo, Córrego Christoni, Água das
Furnas, Furninhas e Córrego Água da Veada.

13.1.3. Entendemos que a execução (quando necessário) de novos coletores – tronco/interceptores/emissário ao lado do
existente possa contribuir  em parte para a plena operação do sistema e atendimento às condições desejadas até o
horizonte  de  final  de  plano  (30  anos),  portanto  é  importante  destacar  a  necessidade  de  verificação  das  condições
hidráulicas das instalações existentes até o ponto de deságue na lagoa de estabilização).

13.2. NBR 12207 – 2016

A NBR 12207 – 2016 fixa as condições exigíveis para a elaboração de projeto hidráulico sanitário de interceptores de
esgoto  sanitário,  observada  a  regulamentação  específica  das  entidades  responsáveis  pelo  planejamento  e
desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário.

13.3. Documentos complementares

Na aplicação da NBR 12207 – 2016 é necessário consultar:

NBR 9648  – Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário  – Procedimento

NBR 9649  – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento

13.4. Definições

Para os efeitos deste texto são adotadas as definições de 13.4.1 a 13.4.3.

13.4.1. Interceptor

Canalização cuja função precípua é receber e transportar o esgoto sanitário coletado, caracterizada pela defasagem das
contribuições, da qual resulta o amortecimento das vazões máximas.

13.4.2. Órgãos complementares

Estações elevatórias, extravasores e outros dispositivos ou instalações permanentes incorporados ao interceptor.

13.4.3. Contribuição de tempo seco

Descarga de cursos d’água ou do sistema de drenagem superficial recebida no sistema de esgoto sanitário, não incluídas
as águas de precipitação pluvial na bacia correspondente.

13.5. Condições gerais

13.5.1. Requisitos

13.5.1.1. Relatório do estudo de concepção, elaborado conforme a NBR 9648 e relatórios de projeto das redes coletoras
afluentes, elaborados conforme a NBR 9649.

13.5.1.2.  Levantamento topográfico planialtimétrico, com curvas de nível de metro em metro e pontos intermediários
cotados nas depressões e pontos altos, da faixa necessária ao projeto do interceptor, em escala mínima de 1:1000.

13.5.1.3.  Levantamento cadastral  de interferências, acidentes e obstáculos,  tanto superficiais como subterrâneos, na
faixa da diretriz provável do interceptor.

13.5.1.4. Sondagens de reconhecimento da natureza do terreno e níveis do lençol freático ao longo da diretriz provável
do interceptor.

13.5.2. Atividades

13.5.2.1 Avaliação das vazões
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13.5.2.1.1.  Para cada trecho definido pela contratante,  do interceptor devem ser estimadas as vazões inicial e final,
sendo:

a) Qi, n = vazão inicial do trecho n;

b) Qi, n = Qi, n  – 1 + ∑ Qi onde Qi = vazão inicial a jusante do último trecho de uma rede afluente ao PV de
montante do trecho n, calculada conforme critério da NBR 9649;

c) Qf, n = vazão final do trecho n;

d) Qf, n = Qf, n  – 1 + ∑ Qf onde Qf = vazão final a jusante do último trecho de uma rede afluente ao PV de
montante do trecho n, calculada conforme critério da NBR 9649;

13.5.2.1.2. Para a avaliação das vazões do trecho final do interceptor, pode ser considerada a defasagem das vazões
das redes afluentes a montante,  mediante  a composição dos respectivos  hidrogramas com as vazões dos trechos
imediatamente anteriores. Este procedimento é recomendado no caso de interceptor afluente à estação elevatória ou
ETE, quando o amortecimento das vazões resulta em diminuição no dimensionamento hidráulico destas instalações.

13.5.2.1.3. As populações ou as áreas edificadas contribuintes a considerar na avaliação da vazão final devem ser as do
alcance do projeto.

13.5.2.1.4. A contribuição de tempo seco lançada ao interceptor, permanente ou temporariamente, deve ser adicionada à
vazão inicial e, quando for o caso, à vazão final.

13.5.2.1.5. A contribuição pluvial parasitária deve ser adicionada à vazão final para a análise de funcionamento e para o
dimensionamento dos extravasores.

13.5.2.1.6.  A  contribuição  pluvial  parasitária  deve  ser  determinada  com base  em medições,  locais.  Inexistindo  tais
medições,  pode ser  adotada uma taxa cujo valor  deve ser  justificado e que não deve superar  6  L/s.km de coletor
contribuinte ao trecho em estudo.

13.5.2.2. Diretriz definitiva

13.5.2.2.1. O traçado do interceptor deve ser constituído por trechos retos em planta e em perfil. Em casos especiais
explicitamente justificados, podem ser empregados trechos curvos em planta.

13.5.2.2.2. O ângulo máximo de deflexão em planta entre trechos adjacentes deve ser de 30º; ângulos maiores devem
ser justificados técnica e economicamente.

13.5.2.3. Dimensionamento hidráulico:

13.5.2.3.1. O regime de escoamento no interceptor é gradualmente variado e não – uniforme. Para o dimensionamento
hidráulico, o regime de escoamento pode ser considerado permanente e uniforme.

13.5.2.3.2.  Cada trecho do interceptor  deve ser  dimensionado para a vazão final  avaliada pela forma prescrita  em
13.5.2.1 e verificado pelo critério de tensão trativa média, de valor mínimo σt = 1,0 Pa, conforme a NBR 9649.

13.5.2.3.3. No caso de lançamento de contribuição de tempo seco ao interceptor, o valor mínimo da tensão trativa média
deve ser de 1,5 Pa para a vazão inicial e coeficiente de Manning n = 0,013. A declividade que satisfaz esta condição
pode ser calculada pela expressão aproximada:

Io mín. = 0,00035 . Qi – 0,47, sendo Io mín. em m/m e Qi em m³/s

13.5.2.3.4. Para coeficiente de Manning diferente de 0,013, os valores de tensão trativa média e declividade mínima a 
adotar devem ser justificados.

13.5.2.4. Análise de funcionamento:

Após o dimensionamento dos trechos, deve – se proceder à verificação do comportamento hidráulico do interceptor e de
seus órgãos complementares, para as condições de vazão final acrescida da vazão de contribuição pluvial parasitária.

13.5.2.5. Relatório de apresentação do projeto:

Deve conter o seguinte:

a) apreciação comparativa em relação às diretrizes da concepção básica;

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro  – Fone (14) 3302 – 1000 – CEP 19900 – 031 – Ourinhos – SP   – CNPJ 49.131.287/0001 – 88              Pg 29 de 73



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE OURINHOS

b) memória da avaliação de vazões, do dimensionamento e da análise de funcionamento;

c) memória do dimensionamento dos órgãos complementares;

d) aspectos construtivos;

e) especificações de materiais, serviços e equipamentos;

f) orçamentos;

g) aspectos de operação e manutenção;

h) desenhos.

13.6. Condições específicas

13.6.1. Os efeitos de agitação excessiva devem ser sempre evitados, não sendo permitidos degraus e alargamentos
bruscos;  quando  necessário,  devem ser  projetados  dispositivos  especiais  de  dissipação de  energia  e  estudadas  a
formação de sulfetos, suas consequências, medidas de proteção do conduto e a utilização de materiais resistentes à sua
ação.

13.6.2.  Trecho  com  grande  declividade  (escoamento  supercrítico)  deve  ser  interligado  ao  de  baixa  declividade
(escoamento subcrítico) por um segmento de transição com declividade crítica para a vazão inicial.

13.6.3. As ligações ao interceptor devem ser sempre através de dispositivo especialmente projetado para evitar conflito
de linhas de fluxo e diferença de cotas de que resulte agitação excessiva.

13.6.4. A distância máxima entre poços de visita deve ser limitada pelo alcance dos meios de desobstrução a serem
utilizados.

13.6.5. Ao longo do interceptor devem ser dispostos extravasores com capacidade conjunta que permita o escoamento
da vazão final relativa ao último trecho. Nos extravasores deve ser previsto dispositivo para evitar refluxo.

13.6.6. No caso de uso de extravasores ao longo do interceptor, devem ser estudados meios capazes de minimizar e
mesmo eliminar a contribuição pluvial parasitária. Alternativamente as instalações finais devem ser dimensionadas para a
capacidade total do sistema, acrescida da contribuição pluvial parasitária total ou parcial, conforme indicar o estudo de
extravasão.

13.6.7. A admissão da contribuição de tempo seco no interceptor deve ser através de dispositivo que evite a entrada de 
material grosseiro, detritos e areia.

13.6.7.1. O dispositivo de admissão de água no interceptor deve limitar esta contribuição, de modo a não superar 20% da
vazão final do trecho a jusante do ponto de admissão.

13.6.7.2. Este dispositivo deve permitir a supressão temporária ou definitiva da contribuição.

14. LEVANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

14.1. Levantamento de Propriedades

14.1.1. Orientação técnica para elaboração dos serviços

14.1.1.1 Compreende o levantamento das escrituras, matrículas e transcrições dos imóveis das áreas e faixas destinadas
as obras lineares constantes do escopo do contrato;

14.1.1.2 Fornecer mapa gráfico dos imóveis edificados:

– Identificação da matrícula ou documento equivalente de posse; 
– Identificação de proprietários;
– Limitação de propriedade; 
– Identificação de áreas edificadas;

14.1.1.2.1.  O  mapa  gráfico  deverá  ser  o  espelho  do  levantamento  planialtimétrico,  de  acordo  com  os  serviços
topográficos executados. 

14.1.1.3 Os custos para obtenção do levantamento do item 14.1, correrão por conta da Contratada;
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14.1.1.4 Deverá ser observada a perfeita e correta identificação dos imóveis, de forma a não ser confundido com outro.
Em síntese, a descrição do imóvel, constante do título a ser utilizado.

14.2. Etapas de Trabalho

A impossibilidade de atendimento de qualquer uma das etapas deve ser justificada por escrito, podendo a SAE aceitar a
justificativa ou não.

14.2.1. Documentação necessária
Documento  imobiliário  (título,  matrícula,  escritura,  transcrição,  etc.),  contendo:  características  cadastrais  /  situação
dominial; planta cadastral; documentação do imóvel;

14.2.2. Material a ser entregue

Os  levantamentos deverão  ser  apresentados  conforme  descrito  no  item 14.1,  através  de  modelos  padronizados  e
relatório fotográfico, anotando a data de referência.

15. ESTUDOS AMBIENTAIS

15.1. Objetivo

15.1.1. Constitui objeto, a contratação de profissional especializado e habilitado, para levantamento e obtenção junto a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, todas as autorizações para intervenção e supressão de
vegetação (se necessário) em área de preservação permanente (APP) e junto ao DAEE solicitação de outorga para
obras de interferência em corpos hídricos, nos trechos de coletor – tronco, interceptor e emissário de esgoto sanitário às
margens do Rio Pardo; Córregos, Christoni, Furnas, Furninhas e Água da Veada, situados na vertente do Rio Pardo,
sendo que deverão ser emitidas e entregues a Contratante as licenças e autorizações necessárias para a execução das
intervenções, após entrega do estudo e projeto executivo.

15.1.2. Este item reflete a preocupação da S.A.E quanto a necessidade de RESTAURAÇÃO DEFINITIVA DAS ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES, a fim de incorporá – las ao processo de reestruturação da conservação dos
recursos naturais.

15.1.3. O Projeto a ser apresentado deverá estar de acordo com a Legislação Florestal vigente e sua execução não pode
acarretar  danos  ao  meio  ambiente,  mas  sim  benefícios  para  o  desenvolvimento  sustentado  e  manutenção  da
biodiversidade.

15.2. Condição de contratação/responsável técnico

O(a)  profissional  deverá  ser  regularmente  registrado  junto  ao  Conselho  de  Classe  da  Área  Especializada  e  estar
habilitado a prestar os serviços descritos no objeto deste item do termo de referência, devendo comprovar tal condição.

15.3. Entrega de material

15.3.1. A contratada fica obrigada a entregar cópia em mídia física e digital das licenças necessárias para execução da
obra,  bem  como  os  demais  que  se  fizerem  necessários  para  atender  as  exigências  dos  órgãos  reguladores  e
outorgantes, tais como: CLI – Certificado de Licenciamento Integrado; LP – Licença Prévia; LO – Licença de Operação.

15.3.2. O recebimento definitivo do estudo fica condicionado a entrega do projeto executivo licenciado a contratante.

15.4. Especificação e forma de execução dos serviços

As atividades e a documentação necessária inclusive pagamento de taxas devem ser providenciadas pela detentora do
contrato, devendo atender as exigências da CETESB, conforme indicado no link abaixo, atentando-se para eventuais
alterações no curso do processo: 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/licenca-previa-documentacao-nescessaria/autorizacao-para-supressao-
de-vegetacao-nativa-intervencao-em-areas-de-preservacao-permanente-aspectos-correlacionados-ao-licenciamento/

15.5. Documentação Necessária

15.5.1. “Solicitação de” (SD) Impressa, devidamente preenchida e assinada pelo Proprietário ou Responsável Legal.

Observações: 

a) O formulário  de  “Solicitação  de”  agora  é  gerado  pelo  Portal  de  Licenciamento  Ambiental  –  PLA.  Acesso:
https://portalambiental.cetesb.sp.gov.br/pla/welcome.do
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b) Se no campo procurador foi indicado um funcionário da empresa requerente, deverá ser apresentada, para
conferência do vínculo, Carteira Profissional registrada, holerite, etc.

15.5.2. Comprovante de Pagamento do Preço de Análise,  devidamente recolhido, ou, se isento, comprovação da
condição de isenção de acordo com a legislação vigente.

15.5.3. Cópia do RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação (versão com foto) ou CNPJ, quando for o caso.

15.5.4. Procuração  :   quando for o caso de terceiros representando o interessado. Deve ser assinada pelo Proprietário ou
por um Responsável Legal. Não necessita de reconhecimento de firma.

15.5.5. Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel, atualizada em 180 dias, emitida pelo Cartório do Registro de
Imóveis competente.
 

15.5.5.1. Em  caso  de  posse,  a  orientação  para  comprovação  está  no  endereço:
https://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/Docs_posse.pdf

15.5.6.  Certidão de Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, emitida pela Prefeitura Municipal, conforme Resolução
SMA 22/09, com validade de 180 dias após a emissão ou de acordo com o definido na certidão.

15.5.7. Roteiro de acesso ao local

15.5.7.1. IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – para imóvel urbano.

15.5.7.2. ITR – Imposto Territorial Rural – para imóvel rural.

15.5.7.3. CCIR – Cadastro de Imóvel Rural.

15.5.7.4. Planta Ambiental, de acordo com as orientações do Procedimento para elaboração de Laudo
Técnico para fins de Autorização. Baixar o roteiro de elaboração.

15.5.8. Laudo Técnico para fins de Autorização de supressão de vegetação nativa e/ou corte de árvores nativas
isoladas e/ou exploração de várzea para fins agrícolas e/ou intervenção em área de preservação permanente
(APP), de acordo com as orientações do Procedimento para elaboração de Laudo Técnico para fins de Autorização.

15.5.9. MCE (Memorial de Caracterização do Empreendimento) – Adicional de Solicitação de Autorização para
Supressão de vegetação Nativa, Intervenção em Área de Preservação Permanente e corte de árvores nativas
isoladas, devidamente preenchido de acordo com as orientações de procedimento para elaboração de Laudo Técnico
para fins de autorização.

15.5.10. Laudo de fauna, acompanhado das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do conselho de classe
do(s)  profissional(is)  habilitado(s)  responsável(is)  pelo estudo, contendo minimamente os itens descritos no modelo.
Acessar o roteiro e verificar os casos que requer apresentação de laudo de fauna.

15.5.11. Protocolo do pedido de outorga de direito de uso de recursos hídricos feito ao DAEE, Departamento de Águas e
Energia Elétrica (somente para intervenções em APP com interferência em corpo hídrico).

15.5.12. Atendimento das demais exigências, que forem solicitadas pela companhia ambiental do estado de São Paulo –
CETESB.

15.6. Projeto técnico de restauração ecológica das áreas de preservação permanente – APP

Este projeto além de atender as exigências da CETESB deve ser elucidativo quanto às observações em destaque, como
forma de orientação à S.A.E e possível inclusão de serviços no pacote técnico por parte da detentora do contrato, para
licitação das obras a serem providenciadas pela S.A.E.

Ao definir as árvores a serem erradicadas (suprimidas) deve ser verificado se as mesmas não estão catalogadas como
espécies em extinção.

15.6.1. Localização da restauração ecológica

Para atender as exigências técnicas estipuladas pelos órgãos competentes, a restauração ecológica deverá ser realizada
nas faixas de proteção, denominadas de Preservação Permanente  – APPs, sendo escolhidas as áreas ao redor de
brejos, internas à propriedade e às margens do Rio Pardo.
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Em ambos os casos, a restauração ecológica será executada como forma de enriquecimento nos locais onde exista
vegetação  em  regeneração  e,  onde  não  houver  vegetação  remanescente,  será  realizada  a  restauração  ecológica
propriamente dita, contemplando o total de mudas necessárias.

15.6.2. Sistema de restauração ecológica

Nas áreas onde for realizada a intervenção através da restauração ecológica com mudas de espécies nativas, pode ser
sugerida pelo profissional a adoção do Sistema de Plantio em “Enriquecimento”. O esquema de restauração ecológica
deve estar inserido no projeto técnico. Fonte: Rodrigues et al. (2003)
Na maioria das áreas a serem restauradas com plantio de mudas, pode ser previsto um  trabalho de condução das
espécies em regeneração natural, devendo estas, serem monitoradas para se detectar a necessidade das ações. Dessa
forma, no compromisso compensatório poderão ser plantadas mudas de espécies nativas, com as espécies já instaladas
e, sendo assim, o método de restauração ecológica seguirá o modelo, adequando – se porém ao tipo de terreno e às
condições da vegetação existente.

15.6.3. Espécies selecionadas

Considerando a flora nativa da região, ecossistema local e a Resolução SMA 32/2014, o responsável poderá recomendar
a Restauração com Essências Nativas de ocorrência regional,  a fim de obter a diversidade vegetal  necessária para
desenvolvimento dos processos de sucessão ecológica.

De acordo com a Resolução SMA 32/2014,  as Espécies serão selecionadas na Listagem das espécies arbóreas e
indicação de sua ocorrência natural nos biomas / ecossistemas e regiões ecológicas do Estado de São Paulo, com a
classificação sucessional e a categoria de ameaça de extinção.

Devem ser utilizados critérios climáticos, ocorrência regional e características físicas e químicas do solo da área a ser
recuperada.

Na medida do possível as espécies a serem plantadas poderão ser produzidas pelos técnicos do horto florestal, porém a
diversidade de espécies será de acordo com a disponibilidade de mudas no viveiro. A título de sugestão, em pequena
quantidade  de  mudas  compromissadas  poderão  ser  selecionadas  as  mais  variadas  espécies,  contemplando  as
exigências da Resolução SMA 32/14.

A determinação das espécies que poderão ser utilizadas, assim como, as quantidades recomendadas para a execução
da restauração ecológica heterogêneo devem ser relacionadas em planilha anexa ao projeto técnico.

15.6.4. Quantidades de mudas

De  acordo  com  pesquisas  e  normas  estipuladas  pela  legislação  ambiental,  pode  ser  indicado  pelo  profissional  a
restauração  ecológica  com  mudas  de  espécies  nativas  de  porte  arbóreo,  típicas  da  região;  espaçamento  médio;
obediência e quantidade de mudas para cada hectare de intervenção em APP. 

Deve ser  especificada e  mapeada a área  de  trabalho  com largura  da  mesma para  movimentação de  máquinas  e
execução da obra de implantação das estruturas do interceptor de esgoto sanitário. 
 
Considerando a faixa de APP, de 50 (cinquenta) metros da margem do Rio Pardo e a faixa de APP das margens dos
córregos,  calcular  a  área  de  intervenção  a  ser  licenciada,  e  dessa  forma,  a  quantidade  de  mudas  para  o  plantio
compensatório da área de intervenção.
Se necessário, além da área de intervenção calculada, indicar a supressão de indivíduos arbóreos localizados na área
demarcada, em quantidades e espécies (exóticas e nativas).
Analisar a possibilidade de utilização de técnicas de condução de regeneração natural, nucleação e enriquecimento para
justificativa final da necessidade ou não de plantio na área total. Indicar e justificar em tabela, o total de mudas nativas a
serem plantadas, conforme desenho a ser fornecido como parte do projeto técnico. 

15.6.5. Preparo das covas

O profissional deve proceder orientação quanto às operações de limpeza (através da capinação mecânica ou manual) da
área reservada para o coveamento, divisão do terreno e demarcação (com estacas de bambu) dos locais definitivos das
covas  que  receberão  as  mudas,  abertura  das  covas  e  dimensionamento  das  mesmas  (largura  x  comprimento  x
profundidade). 

15.6.6. Adubação das covas

Especificar produtos e recomendações de dosagem por cova a terra extraída durante a escavação, misturando – se os
adubos/calcário para o plantio. 

15.6.7. Plantio das mudas
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Estabelecer a técnica para plantio de mudas após adubação, com orientação para se evitar vazios ou bolsas de ar no
interior das covas, elevação das bordas para embaciamento e permanência de água de chuva em seu interior e tecer
observações  quanto  ao  nível  do colo base da  muda,  plantio  após  chuva abundante,  ou  sugestão  de utilização de
equipamento para irrigação das mudas plantadas.

15.6.8. Irrigação

Propor providências para irrigação em quantidade suficiente para o pegamento das mudas na ausência de chuva por
períodos prolongados (veranicos).

15.6.9. Capinação de limpeza

Orientar  a  operação  de  capinação  de  limpeza  (mecânica  ou  manual)  ou  “coroamento”,  visando  eliminar  plantas
herbáceas e/ou gramíneas invasoras que possam prejudicar o desenvolvimento das mudas.

15.6.10. Adubação de cobertura

Propor  fórmula  de  adubação  de  cobertura  visando  a  suplementação  de  minerais  necessários  para  o  pleno
desenvolvimento das mudas.

15.6.11. Controle fitossanitário pós – plantio

Propor critério de acompanhamento e diagnóstico para se detectar a ocorrência de pragas e/ou doenças, do plantio até o
pegamento e desenvolvimento vegetativo inicial.

15.6.12. Cronograma das etapas propostas

O profissional deve indicar propostas para o isolamento da área, formação das mudas, limpeza, preparo das covas,
adubação das covas e plantio, capinação de limpeza, adubação de cobertura, controle fitossanitário e outros.

16. PACOTE TÉCNICO DE LICITAÇÃO DAS OBRAS

16.1. Para elaboração de orçamento analítico (em formato .xlsx)  referente  a construção e adequação do  coletor  –
tronco/interceptor/emissário será utilizado os parâmetros do Comunicado GP nº 10/2022 do TCESP – da obrigatoriedade
do serviço de recepção de planilhas de obras para a Ferramenta de Análise e Risco de Obras – FARO (Anexo XII).

16.2. Orçamento analítico das obras/serviços e outros itens de investimentos

Neste item a detentora do contrato deverá efetuar a elaboração de orçamento analítico para todas as ações necessárias,
entre elas: 

a) Reforma ou adequação de unidades operacionais (ex. Limpeza da lagoa de estabilização, rebaixamento
do nível máximo, etc);

b) Implantação de obras lineares;

c) Custos de obras especiais do tipo travessias, passagens aéreas, processos não destrutivos, entre outras;

d) Custos das ações mitigadoras de impactos ambientais;

e) Outros custos relevantes.

16.2.1. Ao final deste item, o projeto deverá contar com:

16.2.1.1.  Orçamento  analítico  de  todas as  ações  de investimento  necessárias  à  implantação de novos  coletores  –
tronco/interceptores  às  margens  dos  Córregos  Christoni,  Furnas,  Furninhas  e  Água  da  Veada  e  um  novo
interceptor/emissário de esgotos sanitários às margens do Rio Pardo; descrição dos parâmetros e critérios utilizados para
a determinação dos custos e preços.

16.3. Orientações técnicas

16.3.1. Projeto Básico

A Lei Federal nº. 8.666/93 define Projeto Básico como sendo 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.
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16.3.2. Projeto Executivo

A Lei Federal n.º 8.666/93 define o Projeto Executivo como sendo 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.

A aludida lei permite que seja elaborado concomitantemente com a execução da obra, conforme artigo 7.º, § 1.º da Lei
Federal  n.º  8.666/93  (a execução de  cada etapa será  obrigatoriamente  precedida  da  conclusão e aprovação,  pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser
desenvolvido  concomitantemente  com  a  execução  das  obras  e  serviços,  desde  que  também  autorizado  pela
Administração).

A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos buscando maior agilidade na operacionalização do sistema optou
pela contratação da elaboração de um projeto básico e um projeto executivo e reforça que este constitui – se de projeto
básico  (conforme  OT  IBR 001/2006),  acrescido  de  detalhes  construtivos  necessários  e  suficientes  para  a  perfeita
instalação, montagem e execução dos serviços e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem
alterar o projeto básico, também escopo desta contratação, inclusive seus quantitativos, orçamento e cronograma.

16.3.3. As Built

A  documentação  “as  built”  (conforme  construído)  é  de  fundamental  importância  para  subsídios  à  manutenção  e
conservação do empreendimento, e ainda futuras ampliações ou reformas. Assim, é importante destacar que a entrega
desta documentação seja feita ao final da execução das obras, portanto é necessária a sua previsão como item do
cronograma físico-financeiro em anexo (III) ao edital (parte do pacote técnico a ser utilizado no edital de licitação das
obras).

16.3.4. Especificações Técnicas

As  especificações  técnicas  caracterizam  individualmente  os  materiais,  equipamentos,  elementos  componentes,  e
sistemas construtivos a serem aplicados, requeridos em projeto.

16.3.5. Termo de Referência

Segundo a OT – IBR 001/2006, o Termo de Referência é a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto,
onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno atendimento
do projeto.

16.3.6. Caderno de Encargos

O caderno de encargos estabelece requisitos, condições, e diretrizes para a execução do objeto, detalhando o método
executivo de cada serviço, e ainda apontando os critérios para a sua medição. Deve ser seguido pela fiscalização no
acompanhamento da execução do contrato.

16.3.7. Orçamento por estimativa

O orçamento por estimativa é aquele que permite a avaliação do custo da obra a partir de uma estimativa de materiais,
equipamentos e serviços e preços médios, como, por exemplo, preço por m² de construção, custo por Km de rodovia,
etc.

16.3.8. Orçamento detalhado (analítico)

Tipo de orçamento solicitado neste termo de referência. É o orçamento que a Lei Federal n.º 8.666/93 exige, conforme
artigo 7.º,  inciso II:  as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver  orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

Segundo a Orientação Técnica Ibraop OT – IBR 001/2006, o orçamento permite uma estimativa do custo total da obra,
tendo  com  base  os  preços  dos  insumos  praticados  no  mercado,  ou  valores  de  referência  e  levantamentos  de
quantidades  de  materiais  e  serviços  obtidos a  partir  dos  desenhos,  do  Termo de  Referência  e das  especificações
técnicas, sendo inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços sem
previsão de quantidades.

Também deve compor o orçamento detalhado a elaboração de matriz(es) de risco(s).

O orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários, e expresso em planilhas de custos e serviços,
referenciadas à data de sua elaboração.

O valor do BDI considerado para compor o preço total da obra deverá ser explicitado na planilha de orçamento.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro  – Fone (14) 3302 – 1000 – CEP 19900 – 031 – Ourinhos – SP   – CNPJ 49.131.287/0001 – 88              Pg 35 de 73



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE OURINHOS

16.3.8. Composição de Custo

A composição de custo unitário de um serviço é elaborada com base nos coeficientes de produtividade, de consumo e de
aproveitamento de insumos, obtidos na literatura especializada.

Cada composição de custo contém a discriminação dos insumos, unidades de medida, percentual  na realização do
serviço, preço unitário e custo parcial, e custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais.

16.3.9. BDI

16.3.9.1. O BDI é o elemento que faz parte do orçamento da obra, destinado a cobrir as despesas indiretas, e também, o
lucro do empreiteiro. Engloba os custos com administração central (em percentual rateado com outras obras), custo do
dinheiro captado no mercado, carga tributária, e lucro.

16.3.9.2. Destaca – se, no Brasil, o Acórdão 2.622/13 – Plenário – TC 36.076/2011 – 2 do Tribunal de Contas da União,
que objetivou efetuar uma análise pormenorizada dos parâmetros que vêm sendo adotados pela Corte para a definição
de valores de referência para as taxas de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI – das obras públicas, em especial no
que concerne ao exame da adequabilidade dos percentuais sugeridos, com base em critérios contábeis e estatísticos, e
na verificação da representatividade das amostras selecionadas.

16.3.9.3. Necessário observar modelo para composição do BDI conforme Anexo XIV.

16.3.10. Cronograma Físico-Financeiro

16.3.10.1. O cronograma físico-financeiro, como o próprio nome sugere, é um documento no qual devem constar todas
as atividades que compõem as etapas de construção da obra, assim como prazo para execução com datas de início e
fim, além de também descrever o orçamento disponível para cada uma das fases do projeto.

17. ESTUDOS EXISTENTES

17.1. Estudos e planos mais recentes para pesquisas:

a) Revisão  do  Plano  Diretor  de  Esgotamento  Sanitário  –  PEZZI  2011  –  disponível  em  <https://sae-
ourinhos.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Plano-Diretor-de-Esgoto-Revisado-PEZZI-Completo-Arquivo-
Unico.pdf>

b) Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico  –  SANEL  2016  –  disponível  em  <https://sae-ourinhos.com.br/wp-
content/uploads/2020/10/a245ee3209.pdf)

c) Plano Diretor Urbano – 2018 – disponível em <https://www.ourinhos.sp.gov.br/portal/arquivos/1/7/0/0/0/0/0>

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1. Na execução do objeto contratual, a CONTRATADA não poderá subcontratar os seguintes serviços: diagnósticos e
estudos de concepção, projetos executivos de coletores-tronco, interceptores e emissários de esgoto sanitário e pacote
técnico, com grau de detalhamento e orçamental suficiente para subsidiar a licitação das obras.

18.2. Será  admitida  a  subcontratação  parcial  dos  serviços,  observadas  todas  as  exigências  previstas  abaixo,  sem
prejuízo das responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA, a quem caberá transmitir à(s) subcontratada(s)
todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem como fiscalizar a sua
execução.

18.3. A autorização de qualquer subcontratação estará condicionada ao exame e à aprovação, pela CONTRATANTE,
das exigências constantes do Contrato, do Edital da Tomada de Preços e de seus Anexos, em relação à documentação
exigida da(s) subcontratada(s).

18.4. A CONTRATANTE analisará, caso a caso, a(s) empresa(s) e profissional(is) indicado pela CONTRATADA para
executar serviços mediante subcontratação e manifestar-se-á, por escrito, quanto à possibilidade de aprovação de tal(is)
subcontratação(ões).

19. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

19.1. Anotação de responsabilidade técnica

A S.A.E Somente emitirá a Ordem de Serviço de execução dos serviços mediante apresentação, por parte da detentora
do contrato, da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos serviços a realizar, documento este a ser
obtido junto ao CREA – SP.
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20. RELATÓRIOS TÉCNICOS A SEREM ENTREGUES

20.1. Relatório 01: Diagnóstico e estudos de concepção

20.1.1. Deverá contemplar as seguintes etapas de trabalho: estudo populacional e demandas; diagnóstico do sistema de
coleta de esgotos sanitários, existente; estudo de alternativas de afastamento dos esgotos sanitários; análise preliminar
ambiental da alternativa de afastamento dos esgotos sanitário a ser escolhida; matriz de custos das diversas alternativas
de afastamento  dos  esgotos  sanitários  e o diagnóstico  do  sistema de tratamento  dos  esgotos sanitários  existente,
compreendendo estudo da sua capacidade real  nominal, alcance de final  de plano, assim como a verificação se os
mesmos atendem às exigências da legislação de controle ambiental em vigência.

20.2. Relatório 02: Serviços de campo – serviços topográficos
 
20.2.1.  Determinação do traçado ideal para as obras lineares,  ângulos,  cotas de fundo, cotas do terreno, cotas das
tampas e outros, declividade (m/m), diferença de nível (m), cota do vertedouro da lagoa de estabilização, locação dos
furos de sondagem, coordenadas geográficas georreferenciadas dos PVs/caixas existentes/construir, locação em relação
a faixa de APP e outros.

20.2.2. Formas de entrega

O material a ser entregue deverá ser confeccionado de acordo com as Normas Técnicas relacionadas a seguir:

Normas de Referência – Resumo

NTS 092 – Condições Gerais Para Levantamentos Topográficos e Geodésicos;

NTS 093 – Transporte de Coordenadas – Classe I;

NTS 101 – Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Faixas;

NTS 102 – Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Áreas;

NTS 105 – Cadastramento de Propriedades;

NTS 116 – Preenchimento de Carimbo de Desenho Final;

NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico;

Norma Técnica para georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA (uso parcial, indicado acima).

Deverão ser entregues volumes separados para Serviços Topográficos e Serviços Cadastrais.

Todo o material entregue deve ser formalizado de acordo com o item 7.2.3 da NTS 092.

20.3. Relatório 03: Serviços de campo – sondagem geotécnicas

Descrição dos tipos de solo, suas respectivas profundidades de ocorrência, a posição do nível d’água e os índices de
resistência à penetração (N) a cada metro. 

20.4. Relatório 04: Projeto executivo do coletor – tronco/interceptor/emissário de esgoto sanitário

Apresentação dos projetos detalhados com memoriais de cálculo e de execução do novo coletor – tronco às margens
dos Córregos, incluindo o Christoni e Água da Veada do novo interceptor/emissário de esgoto sanitário às margens do
Rio Pardo contemplando os seguintes produtos, projeto hidráulico; projeto de estrutura e fundações; projeto geotécnico;
projeto de travessias e interligações.

20.5. Relatório 05: Levantamento imobiliário

Compreende toda a documentação necessária para a regularização dominial das áreas e faixas destinadas as obras
lineares constantes do escopo do contrato, memoriais e desenhos topográficos.

20.6. Relatório 06: Estudos ambientais

Obtenção de outorgas no DAEE para obras de interferência em corpos hídricos, obtenção junto a Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo – CETESB, de autorização para intervenção e supressão de vegetação (caso necessário) em
área de preservação permanente (APP), para levantamentos e execução  de trechos projetados do coletor – tronco,
interceptor e emissário de esgoto sanitário às margens do Rio Pardo e Córregos, incluindo o Christoni, Água da Veada,
Água das Furnas e Furninhas. Esta fase deverá ser desenvolvida de acordo com orientações da CETESB. Todos os
projetos deverão estar acompanhados dos respectivos memoriais técnicos e de cálculo.
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20.7. Relatório 07: Pacote técnico de licitação de obra

20.7.1.  Orçamento  analítico  (em  formato  *.xlsx)  referente  a  construção  e  adequação  do  coletor  –
tronco/interceptor/emissário com Base SINAPI, em conformidade com o manual “ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO
DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS” e decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013:

a. Cronograma físico – financeiro para execução das obras;

b. Caderno de encargos  – estabelece requisitos, condições e diretrizes para a execução do
objeto, detalhando o método executivo de cada serviço, e ainda apontando os critérios para a sua medição. Deve ser
seguido pela fiscalização no companhamento da execução da obra.

20.8. Extensões totais estimadas

Local

Extensões
Totais

estimadas
(m)

Relatório
01:

Diagnóstico
e estudos

de
concepção

(m)

Relatório
02: Serviços
de campo –
topográfico

(m)

Relatório
03: Serviços
de campo –
sondagem

geotécnicas
para

execução
de projetos

(m)

Relatório
04: Projeto

executivo de
adequação
às normas
–  coletor –

tronco,
interceptor e

emissário
de esgoto

sanitário (m)

Relatório
05:

Regularizaç
ão

imobiliária
para

execução
de obras

(m)

Relatório
06: Estudos
ambientais

(m)

Relatório
07: Pacote
técnico de
licitação de

obra (m)

Às margens 
do Córrego  
Furninhas – 
obs.: com 
canalizaçõe
s existentes.

900,00 900,00 900,00
A ser

definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

Às margens 
do Córrego 
das Furnas 
– obs.: com 
canalizaçõe
s existentes.

2.950,00 2.950,00 2.950,00
A ser

definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

Às margens 
do Rio 
Pardo – 
obs.: com 
canalizaçõe
s existentes.

3.950,00 3.950,00 3.950,00
A ser

definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

Às margens 
do Córrego 
Christoni – 
obs.: com 
canalizaçõe
s existentes.

2.100,00 2.100,00 2.100,00
A ser

definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

Às margens 
do Córrego 
Água da 
Veada – 
obs.: sem 
canalizaçõe
s existentes.

1.400,00 1.400,00 1.400,00
A ser

definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

TOTAIS 11.300,00 11.300,00 11.300,00
A ser

definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2

A ser
definido no
relat. 1 e 2
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21. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS (DESENHO ILUSTRATIVO) PARA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E ESTUDOS
DE CONCEPÇÃO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SONDAGENS GEOTÉCNICAS, PROJETO EXECUTIVO DE
COLETOR – TRONCO, INTERCEPTOR E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO, REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA,
ESTUDOS E PROJETO TÉCNICO AMBIENTAL COM OBTENÇÃO DE LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO
E PACOTE TÉCNICO PARA LICITAÇÃO DAS OBRAS.

Figura 01

Interceptor/emissário de esgoto sanitário às margens do Rio Pardo e Córrego Christoni, trechos de maior
criticidade (ocorrência de vazamentos) 
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Figura 02

Coletor – tronco/interceptor à margens do Córrego Furninhas
(Referência Clube Atlético Ourinhense)
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Figura 03

Coletor – tronco/interceptor à margens do Córrego Água das Furnas
(Referência FAPI)
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Figura 04

Interceptor à margens do Rio Pardo
(Referência Lagoa de Estabilização de Esgoto)
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Figura 05

Córrego Água da Veada – sem a existência de coletor – tronco/interceptor às suas margens
(Referência no mapa, Lar Santo Antônio)
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Figura 06

Coletor – tronco/interceptor à margens do Córrego Christoni
(Referência Centro Social Urbano)

22. REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
 
a) Pessoa  física  ou  jurídica  com comprovação  (Acervo  Técnico)  de  prestação  de  serviços  semelhantes,  conforme
critérios dispostos a seguir, às empresas de Saneamento Público ou Privadas, expedida pelo CREA “Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia”, em nome da licitante e responsável técnico.

b) Serão admitidos também os “Acervos Técnicos” em análise, desde que comprovada a sua protocolização junto ao
CREA através da apresentação de protocolo. Neste caso será exigida também a apresentação de uma certidão de
acervo técnico expedida por órgão público, com comprovação de operação em serviço(s) de saneamento na área de
esgoto sanitário.

22.1. Qualificação Técnica Profissional

22.1.1.  Atestado de Capacidade Técnica Profissional  com apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT
emitida pelo CREA e em nome do(s) responsável(eis) técnico(s) que se responsabilizará(ão) pela execução dos serviços
contratados com comprovação de vínculo profissional, nos termos da SÚMULA nº 25 do TCESP, na data fixada para
apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas características às do objeto
desta licitação e que façam explícita referência à execução de projetos na área de saneamento.

22.2. Equipe Técnica

22.2.1. Deverão ser apresentados os profissionais responsáveis pela execução do projeto. Para cada técnico de nível
superior relacionado deverá ser apresentado anotações junto ao CREA e a declaração de autorização de inclusão e de
disponibilidade de seu nome na proposta, devidamente assinado pelo técnico e pelo responsável da proposta, sendo que
estes profissionais deverão participar do serviço de projeto, admitindo – se a substituição por profissional de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante.
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22.3. Qualificação Técnica Operacional

22.3.1. Comprovação de qualificação tecnológica para execução dos serviços em destaque neste Termo de Referência.

22.3.1.1.  Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome da empresa licitante, devidamente registrado(s) no
CREA e indicar o diagnóstico e estudo de concepção de no mínimo 5.650 m, equivalentes a 50% (cinquenta por cento)
de estudos similares e compatíveis com o objeto desta licitação, com a utilização de tubulação com diâmetro nominal
mínimo de 150 mm, podendo ser somados os atestados.

22.4. Características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo para elaboração de projetos
executivos na área de saneamento.

ITEM PROJETO/SERVIÇO QUANT UN

01

Disgnóstico e estudos de concepção para coletor – tronco, interceptor ou emissário de 
esgoto sanitário, levantamento topográfico (planialtimétrico) para regularização imobiliária
e elaboração de projetos de coletor – tronco, interceptor ou emissário de esgoto 
sanitário), com extensão de: 

5.650 m

22.4.1. A comprovação da qualificação poderá ser somada a subcontratações dispostas no item 18.

22.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA,

22.5.1  –  Entende-se  necessária  a  inclusão  da  exigência  da  apresentação  pela  empresa  de  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, cujos índices demonstrarão  a capacidade financeira da licitante em
virtude da necessidade de se assegurar  a  execução do contrato,  considerando-se a importância e a extensão dos
serviços a serem contratados, os quais são pagos apenas após a conclusão de casa etapa, devendo a empresa ter
condições de arcar com os custos da realização dos serviços até a ocorrência dos termos e prazo para apresentação da
nota fiscal e pagamento, devendo, portanto, a empresa vencedora ter capacidade para concluir o objeto do certame

23. OBRIGAÇÕES

23.1 Da contratada

23.1.1 Deverá arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, e demais encargos sociais referentes aos
profissionais envolvidos;

23.1.2 Fornecer todo material necessário para execução dos serviços, nas quantidades e características técnicas
adequadas;

23.1.3  Profissionais envolvidos nos estudos técnicos deverão fornecer ART’s e/ ou RRT’s (se aplicável) como
responsável técnico de serviço;

23.1.4  Deverá providenciar  material para  aprovação junto  aos órgãos  ambientais  e/ou  concessionárias de serviços
públicos;

23.1.5 Cabe a CONTRATADA a coordenação e compatibilização entre todos os estudos e ou serviços realizados;

23.1.6  Todas as pranchas, relatórios, especificações técnicas, orçamento, memória de cálculo, cronograma e
memoriais deverão s e r  apresentados em formato uniforme, c o m  homogeneidade, qualidade visual e elementos
gráficos padronizados;

23.1.7 Definir um responsável para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informação, coordenação de reuniões e
alterações nos produtos junto a S.A.E;

23.1.8  Cabe  a contratada,  o  cumprimento integral de: leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.
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23.2 Da Contratante

23.2.1. Formalizar o Contrato;

23.2.2. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

23.2.3. Indicar, formalmente, o(s) Fiscal(is) do Contrato para acompanhamento da execução contratual;

23.2.4. Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços.

23.2.5. Prestar esclarecimentos e informações à contratada em tempo hábil;

23.2.6. Apresentar as documentações necessárias e pertinentes na elaboração do projeto à Contratada;

23.2.7. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto deste contrato.

24. RELACIONAMENTO S.A.E/CONTRATADA.

24.1. A CONTRATADA deve, durante a assinatura da Autorização de Serviço (AS), confirmar formalmente o coordenador
geral dos trabalhos (indicado na proposta técnica), que passará a representá – la perante a S.A.E durante a execução
dos trabalhos.

24.2. Caberá ao coordenador responsabilizar – se pela condução dos trabalhos, sendo o responsável pela assinatura das
medições dos serviços realizados, conforme indicado neste Termo de Referência e no Contrato, bem como assinar todas
as demais correspondências necessárias.

24.3. A S.A.E se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar a substituição de qualquer membro da equipe de
especialistas, do coordenador geral e do grupo de trabalho, quando necessário.

24.4. Todos os documentos técnicos deverão ser encaminhados através de correspondência específica ao administrador
do contrato e endereçada à sede da S.A.E, no número de vias impressas e em meio digital prevista neste Termo de
Referência.

24.5. A CONTRATADA só poderá iniciar cada um dos trabalhos descritos neste Termo de Referência, após ter seu
pedido formal enviado à S.A.E, analisado e aprovado.

24.6. No decorrer dos trabalhos, havendo necessidade de contato com as demais unidades administrativas da S.A.E, o
agendamento será de responsabilidade da S.A.E, devendo a CONTRATADA solicitar formalmente a sua realização. Não
serão permitidos contatos diretos sem o prévio conhecimento e a aprovação da S.A.E, independentemente da natureza
do mesmo.

24.7. A CONTRATADA deverá também, se necessário e a critério da S.A.E, comparecer em reuniões junto aos agentes
ambientais, as concessionárias, aos agentes de recursos hídricos, as municipalidades e os demais órgãos pertinentes.

24.8. Todos os relatórios e demais documentos previstos neste Termo serão analisados e comentados pela S.A.E a
prazos determinados. Somente após a incorporação dos comentários é que os mesmos serão considerados aceitos.

24.9. Não será permitido o acúmulo de relatórios de acompanhamento comentados e aguardando emissão final. Tal fato
poderá impedir o pagamento previsto em uma contra entrega, caso haja pendências anteriores. O trabalho como um todo
será considerado aceito e concluído quando todos os relatórios, documentos e produtos estiverem analisados e aceitos
pela S.A.E.

24.10. Durante o desenvolvimento do projeto, caso a CONTRATADA julgue necessário contratar serviços especializados
de terceiros, deverá submeter à aprovação da S.A.E o currículo e documentos de habilitação da empresa prestadora
para avaliação e, se for considerado adequado, será aprovado. Somente após a aprovação pela S.A.E é que o prestador
de serviço poderá iniciar o seu trabalho.

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Os Estudos Técnicos serão considerados concluídos quando aprovados pela Fiscalização da CONTRATANTE;

25.2. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestação dos
serviços ora contratados;

25.3. Qualquer alteração nos produtos só poderá ser feita com autorização por escrito do CONTRATANTE;
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25.4. Todas e quaisquer reclamações trabalhistas, que, porventura, ocorrerem por parte dos empregados, correrá por
conta da CONTRATADA;

25.4.1. Deve a CONTRATADA comprovar mensalmente o pagamento do recolhimento previdenciário e de FGTS, além
das certidões negativas FGTS, Justiça do Trabalho e Receita Federal;

25.5. A empresa a ser CONTRATADA deverá estar devidamente cadastrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA);

25.6. Serão de propriedade do CONTRATANTE todas as partes que compõem o objeto deste Termo de Referência após
a conclusão dos serviços.

26. PRAZO

26.1. O prazo de execução dos serviços será de no máximo 10 meses (300 dias), a partir da emissão da Ordem de
Serviço (OS), conforme cronograma. Este evento determinará toda a sequência dos trabalhos, considerando que a não
entrega dos produtos nas datas e prazos estabelecidos, deverá ser  justificada, sob pena de aplicação de sanções
administrativas pelo administrador do contrato e que a coerência das ações propostas nos planos de trabalho e os
prazos para entrega dos respectivos produtos serão objeto de avaliação detalhada pela equipe da S.A.E.

27. CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO

27.1. Conforme  exposto  no  modelo  básico  do  cronograma  físico/financeiro  –  Anexo  III,  as  medições  poderão  ser
requeridas somente após a conclusão de cada item. A detentora do contrato deve entregar um relatório parcial referente
a cada item,  mensalmente antes das  medições previstas pelo detentor  do contrato,  para  prévia  análise técnica da
autarquia e participação na tomada de decisões.

28. ENTREGA DE PROJETOS

28.1. Os relatórios finais deverão ser protocolizados na S.A.E com antecedência mínima de 12 (doze) dias úteis das
datas marcos dos eventos, para fins de análise final e possível aprovação das medições.

28.2. Após entrega total dos projetos, caberá a esta Superintendência a prerrogativa legal e discricionária em licitar as
obras em certames distintos ou de forma conjunta. 

29. GENERALIDADES

29.1. Eventuais recusas serão devidamente justificadas pela CONTRATANTE. 

29.1.1. Antes do início dos serviços de campo/escritório, os planos de trabalho devem ser previamente aprovados pela
S.A.E, devendo a CONTRATADA, imediatamente após a aprovação, apresentar o cronograma de trabalho e os dados
cadastrais da empresa que executará tais serviços, quando subcontratados.

29.1.2 Deve ser encaminhada à S.A.E, a minuta das cartas de autorização ou de apresentação para a execução dos
trabalhos contratados.

29.2. Os  trabalhos  devem  ser  entregues  com  ART  “Anotação  de  Responsabilidade  Técnica”  original  e  definitiva
mencionando os serviços executados. Esta ART deve ser assinada pelos responsáveis técnicos, indicados previamente
pela CONTRATADA, durante a fase de licitação.

29.3. Deverá haver a identificação e assinatura do engenheiro responsável nas folhas integrantes de cada projeto.

30. MATRIZ DE RISCO

30.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na
execução do contrato. Com base na Matriz de Risco é que são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais.

30.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados na tabela no Anexo XIV
sem limitação e não exime sua responsabilidade civil pelo projeto.

30.3. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em,
pelo menos, um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

30.4. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua
ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de Risco são de responsabilidade da CONTRATADA. 
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31. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

31.1 Critérios de Medição

31.1.1.  Cada  atividade  demandada  será  considerada  concluída  após  sua  entrega  inicial,  análise  pela contratante,
correção pela contratada (quando houver) e aprovação pela fiscalização da SAE.

31.1.2. Os serviços serão medidos e pagos, dentro das quantidades previstas e valoradas, conforme cronograma físico –
financeiro.

31.1.3. Para efetivação da Medição é necessário a apresentação de:

a) Planilha de Conceituação mensal (ou final, quando for o caso);

b) Cópia da Guia de Previdência Social  – GPS do mês imediatamente anterior ao de execução dos serviços, em
conformidade com o “Demonstrativo de Dados referentes ao FGTS” do mesmo mês da execução de cada
serviço;

c) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social  – GFIP relativa ao mês anterior
ao de execução dos serviços;

d) Cópia da Guia de Recolhimento do ISS – Imposto sobre Serviços, referente ao mês anterior àquele da execução
dos serviços;

e) Obs.: As cópias das guias devidamente quitadas devem ser autenticadas em cartório ou por servidor da S.A.E
responsável, mediante apresentação dos originais;

f) As guias de recolhimento quitadas eletronicamente não necessitam de autenticação; Nota fiscal/fatura,
Recibo, Requerimento e certidões.
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ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

Referência: Licitação Pública – CONCORRÊNCIA n° 01/2022

DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
Bairro: Cidade/UF:
CEP: Fone:
CNPJ: e–mail:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: 
Endereço:
Bairro: Cidade/UF:
CEP: Fone:
CPF: RG:
Data de Nascimento: E – mail Pessoal:
Nacionalidade: Estado Civil:
Cargo/Função:

Objeto:  Contratação de empresa de engenharia especializada  na elaboração de estudos e projetos em nível executivo de
construção  e  adequação  de  coletor  –  tronco,  interceptores  e  emissário  de  esgoto  sanitário,  vertente  do  rio  pardo  em
Ourinhos/SP.

ID Descrição Valor

1 Relatório 01: Diagnóstico e Estudos de Concepção 

2 Relatório 02: Serviços de campo (serviços topográficos) para dimensionamentos hidráulicos. 

3 Relatório 03: Serviços de campo (sondagens geotécnicas) 

4 Relatório 04: Projetos executivos dos coletores – tronco, interceptores, emissário de esgoto sanitário

5 Relatório 05: Regularização imobiliária (serviços de campo, desenhos e documentos)

6 Relatório 06: Estudos ambientais, com serviços de campo, obtenção de licenças necessárias para 
execução da obra

7 Relatório 07: Pacote técnico, com grau detalhamento e orçamental suficiente para subsidiar a licitação 
obras inframencionadas

TOTALIZADOR

Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão do presente orçamento.

Prazo de execução dos serviços: de até 300 (trezentos) dias, conforme Cronograma Físico/Financeiro, contados da data
indicada pela CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços;

Condição  de  pagamento  conforme  a  apresentação  de  Cronograma  Físico/Financeiro  e  Planilha  Orçamentária  pela
empresa. (modelo em anexo: Cronograma Físico/Financeiro e Planilha Orçamentária).

DECLARAMOS:  Que os  preços  apresentados  contemplam todos  os  custos  diretos  e  indiretos  incorridos  na  data  da
apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material,  despesas administrativas, seguro,
frete e lucro e  conhecer  todas as informações necessárias à elaboração da proposta,  tais como: as condições locais,
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução da mesma, formas e condições de
suprimentos, meios de acesso ao local.

DECLARAMOS: Que conforme disposto no item 4.6 do Edital, conhecermos que não será admitida posterior modificação
do preço, prazos e condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços e
condições do local, sendo de inteira responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua
omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra, conforme TCU, acórdão nº 149/2013 – Plenário.

__________ , ___ de __________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do e RG do representante legal: _________________________________
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE OURINHOS

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Modelo básico do cronograma geral e específico das fases de projeto, que deverão ser utilizados como referência. 

ID DISCRIMINAÇÃO TEMPO EM MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Relatório 01:
Diagnóstico e Estudos de 
Concepção 0,00

2

Relatório 02:
Serviços de campo 
(serviços topográficos) 
para dimensionamentos 
hidráulicos. 

0,00

3
Relatório 03:
Serviços de campo 
(sondagens geotécnicas) 

0,00

4

Relatório 04: 
Projetos executivos dos 
coletores – tronco, 
interceptores, emissário de 
esgoto sanitário

0,00

5

Relatório 05: 
Regularização imobiliária 
(serviços de campo, 
desenhos e documentos)

0,00

6

Relatório 06: 
Estudos ambientais, com 
serviços de campo, 
obtenção de licenças 
necessárias para execução
da obra

0,00

7

Relatório 07: 
Pacote técnico, com grau 
detalhamento e orçamental
suficiente para subsidiar a 
licitação obras 
inframencionadas

0,00

SUBTOTAIS

TOTAL

Nota:

Em  azul estão os elementos que compõe o projeto básico, em  vermelho são os componentes de projeto em nível
executivo.

Na proposta para elaboração dos estudos e projetos, objeto deste termo de referência, os participantes deverão informar
o valor total incluindo todas as despesas com materiais, mão de obra, leis sociais, impostos, taxas, transporte (inclusive
visitas ao requerente), fretes, emolumentos e outros que possam incidir no fornecimento ou execução do objeto.
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada na Elaboração de Estudo e Projeto em Nível

Executivo de Construção e Adequação de Coletor – Tronco, interceptores e emissário de esgoto sanitário, vertente

do Rio Pardo em Ourinhos/SP.

Atestamos, para fins de participação na CONCORRÊNCIA nº 01/2022, promovido por

esta Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, que o Sr. __________________, portador da Carteira de

Identidade RG nº _______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, representante da empresa

_______________,  inscrita no CNPJ nº _______________,  localizada na _______________,  n° _____,  bairro

_______________, na cidade de _______________, Estado de _______________, esteve neste local em ___ de

_________________ de 2022, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante desta Autarquia responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo: _________________________________

Matrícula: ______________________________________

Setor: _________________________________________

Cargo: _________________________________________

Assinatura: _____________________________________
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ANEXO V

DECLARAÇÕES

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, com sede na

cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua _______________, n° ___, Bairro

__________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de

Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da

lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra – se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do
artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados;

c) que a empresa atende as normas do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

d) para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato
deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador–judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o
nome  do  profissional  responsável  pela  condução  do  processo  e,  ainda,  declaração,  relatório  ou  documento
equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial;

e) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do
contrato  deverá  apresentar  comprovação  documental  de  que  está  cumprindo  as  obrigações  do  plano  de
recuperação extrajudicial.

__________ , ___ de __________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, com sede na

cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua _______________, n° ___, Bairro

__________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de

Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF n° __________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das

sanções e multas previstas no ato convocatório, que é considerada (____) microempresa ou (____) empresa de

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui

nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14

de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e

comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no

procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA nº 01/2022, realizado pela Superintendência de Água e Esgoto de

Ourinhos.

OBS.: Assinalar com um “x” a condição da empresa.

__________ , ___ de __________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: _______________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° ______________,

com sede na cidade de _______________,  Estado de _______________,  à Rua _______________,  n°  ___,

Bairro __________.

OUTORGADO: _______________  (nome completo), __________  (nacionalidade),  __________ (estado civil),

__________ (profissão), residente e domiciliado(a) à __________, n° ___, Bairro __________, na cidade de

__________, Estado de __________, portador(a) da Carteira de Identidade RG n° __________ e inscrito no CPF

n° __________.

PODERES:  Representar  o  outorgante perante a Superintendência  de Água e Esgoto de Ourinhos,  durante o

transcorrer dos trabalhos do Processo Licitatório nº 37/2022 – CONCORRÊNCIA nº 01/2022, podendo assinar

todos  os  documentos  e  deliberar  sobre  todos  os  assuntos  a  ela  pertinentes,  inclusive  todos  os  poderes

necessários para receber, interpor recursos e desistir de prazos, assinar ata, assinar propostas, assinar contratos,

e etc.

_________, em ____ de ___________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal

(Observação: assinatura do representante legal da empresa deverá
obrigatoriamente estar com firma reconhecida em Cartório)
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  ESPECIALIZADA  NA  ELABORAÇÃO  DE
ESTUDOS  E  PROJETOS  BÁSICO  E  EM  NÍVEL  EXECUTIVO  DE  CONSTRUÇÃO  E  ADEQUAÇÃO  DE
COLETOR  –TRONCO,  INTERCEPTORES  E  EMISSÁRIO  DE  ESGOTO  SANITÁRIO,  VERTENTE  DO  RIO
PARDO EM OURINHOS/SP.
INTERESSADO: DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 49.131.287/0001 – 88, com sede à Av.
Altino Arantes nº 369, Centro, em Ourinhos – São Paulo, neste ato representada pela Superintendente, Sra. Edna
Valentina Domingos, portadora da Carteira de Identidade RG sob nº 15.321.610–4 SSP/SP e inscrito no CPF sob
nº 083.416.238/54, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa __________,  com sede
na cidade de _____, Estado de _____, à Rua _____, nº _____, Bairro _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, neste
ato representada por  _____ (nome completo),  _____ (nacionalidade),  _____ (estado civil),  _____ (profissão),
portador(a) da Carteira de Identidade RG n° _____ e inscrito(a) no CPF n° _____, residente e domiciliado(a) à Rua
_____, n° _____, Bairro _____, na cidade de _____, Estado de _____, doravante denominada CONTRATADA,
firmam  o  presente  Contato,  decorrente  da  Licitação  Pública  –  CONCORRÊNCIA  nº  01/2022  –  Processo
Licitatório n° 37/2022,  que é parte integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes,
regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e demais dispositivos
legais pertinentes à espécie, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1  –  Contratação  de  empresa  de  engenharia  especializada  na  elaboração  de  estudos  e  projetos  em  nível
executivo de construção e adequação de coletor –tronco, interceptores e emissário de esgoto sanitário, vertente do
rio pardo em ourinhos/sp, com fornecimento de todo material, equipamentos e mão de obra, de acordo com a Lei
14.133/2021.

1.2 –  Consideram – se partes integrantes do presente instrumento,  como se nele estivessem transcritos,  os
seguintes documentos:

a) Edital da Concorrência nº 01/2022 e seus Anexos;

b) Proposta de ___ de ______2022, apresentada pela CONTRATADA;

c) Ata da sessão da CONCORRÊNCIA nº 01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução do presente contrato é de empreitada por preço global

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMISSÃO
DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

3.1  –  O  objeto  deverá  ser  executado  conforme  as  especificações  e  condições  estabelecidas  no  Termo  de
Referência – Anexo I deste Edital e serão recebidos pelo Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE que
expedirá  a  Autorização para Início  dos  Serviços,  os  Atestados de  Realização dos  Serviços e os Termos de
Recebimento Provisório e Definitivo;

3.1.1 – Somente serão expedidos os Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as
disposições constantes no Termo de Referência e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.

3.1.2 – Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão
expedidos com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no
Cronograma de  Físico/ Financeiro  e com observância, no que couber, das disposições na Ordem de Serviços
expedida pela CONTRATANTE.
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3.2 – Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como
materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de
sua execução.

3.3 – A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura
do contrato e como condição para autorização da emissão da Ordem de Serviços, os seguintes documentos:

3.3.1 – Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT,
com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs dos co – responsáveis pelas áreas de atuação;

3.3.2 – Indicação do preposto do contrato, que a representará durante a vigência do contrato, com no mínimo, as
seguintes informações: nome, número do RG, endereço de e–mail e número do telefone;

3.4 – A CONTRATADA deverá indicar um responsável técnico, que acompanhará os serviços, com competência
para o artigo 7º ou 23º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
CONFEA.

3.5 – A CONTRATANTE deverá analisar os documentos entregues e emitir a Autorização para Início dos Serviços
(Ordem de Serviço – O.S), caso seja aprovada.

3.5.1 – A Ordem de Serviço (O.S) será emitida em até 05 (cinco) dias úteis, após assinatura do contrato, tempo
necessário para a organização dos recursos humanos, administrativos e de fiscalização necessários.

3.6 – Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às Normas
reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

3.6.1 – Normas de Segurança em Edificações do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

3.6.2 – Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.6.3 – Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

3.6.4  –  Leis,  Decretos,  Regulamentos  e  Dispositivos  Legais  emitidos  pelas  autoridades  governamentais,  em
âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados;

3.6.5 – Normas relativas à z das esferas Federal, Estadual e Municipal.

3.7 – Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os quantitativos
totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico/Financeiro
e Planilha Orçamentária.

3.7.1 – Fica obrigada a CONTRATADA a manter no campo de obra Diário de Obra atualizado nos moldes do
CREA.

3.7.2 – Fica obrigada a CONTRATADA a fornecer,  na medição  o Diário  de Obra devidamente  preenchido e
assinado pelo profissional responsável nos moldes do CREA.

3.8 – As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

3.8.1 – A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de recusas e/ou incorreções de valores, a
correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura;

3.8.2 – Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de desembolso relativos ao valor
total  do  contrato,  definidos  no  Cronograma  Físico/Financeiro,  às  correspondentes  quantidades  de  serviços
efetivamente executados, descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços recusados;

b) Os serviços recusados, depois  de refeitos e aceitos pela CONTRATANTE, serão somados à medição dos
serviços do mês seguinte.

3.8.3 – Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados a CONTRATANTE comunicará a
CONTRATADA o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura;

3.8.4 – Recebidas as notas fiscais/faturas a CONTRATANTE atestará a realização dos serviços, encaminhando
em seguida para pagamento.
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3.9 – Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá
rejeitá  –  lo  no  todo  ou em parte  se  não corresponder  às  especificações  do Termo de  Referência  do Edital,
determinando sua correção/substituição;

3.9.1 – As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a
irregularidade for justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado
prazo menor;

3.9.2 – Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de irregularidades, desde
que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito e serão apreciados pela CONTRATANTE, que
os decidirá.

3.9.2.1 – Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, considerando o tempo
necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisação das atividades pela CONTRATADA.

3.10 – Executado, o objeto será recebido mediante termo assinado pelas partes:

3.10.1 – Provisoriamente, após vistoria completa, em até 20 (vinte) dias corridos, contados da data em que a
CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;

a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, com expressa
concordância em receber o objeto provisoriamente.

3.10.2 – Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos do recebimento provisório;

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a CONTRATANTE tenha aprovado a completa
adequação do objeto aos termos contratuais.

3.11 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade,  na forma da lei,  pela
qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.

3.1.2 – Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão
expedidos com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no
Cronograma Físico – Financeiro  e com observância,  no que couber,  das disposições  na Ordem de Serviços
expedida pela CONTRATANTE

3.13 – Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço executado, a CONTRATANTE
o  emitirá,  ficando  a  cargo  da  CONTRATADA  diligenciar  nos  moldes  do  artigo  58  da  Resolução  1.025  de
30/10/2009 do CONFEA, para que o documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins especiais a que
eventualmente se destine.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – O valor total deste contrato é de R$ _____ (_____).

4.2 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte dotação:

03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 – Departamento de Operações
03.04.01 – Diretoria de Operações
15.512.0602.1.725 – Serviços Técnicos Especializados em Engenharia
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1  –  Para  efeito  de  pagamento,  a  CONTRATADA  encaminhará  os  documentos  de  cobrança  para  a
CONTRATANTE.

5.2 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Gerência de Orçamento e Finanças, com base nos
serviços  efetivamente  executados  e  medidos,  respeitando  os  limites  estabelecidos  no  Cronograma
Físico/Financeiro,  mediante  a  comprovação  do  recolhimento  de  encargos  e  tributos  referentes  aos  serviços
prestados (INSS, FGTS e ISSQN);
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5.2.1  –  Os  pagamentos  serão  realizados  mediante  depósito  na  conta–corrente  bancária,  em  nome  da
CONTRATADA e  indicada  pela  mesma,  em 10 (dez)  dias  úteis  após  a  emissão  das  notas  fiscais/faturas  e
devidamente atestadas pela CONTRATANTE e acompanhadas dos documentos referidos no item 5.2.

5.3 – Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF – e, os contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública
direta ou indireta.

5.4 – Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento correrá no primeiro
dia útil imediatamente subsequente.

5.5 – Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo
para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal. 

5.6 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à
contratação contenham incorreções.

5.7 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias úteis  e terá início e encerramento em dias de
expediente na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

5.8  –  Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  nota  fiscal/fatura,  será  imediatamente  solicitada  à
CONTRATADA,  carta  de  correção,  quando  couber,  ou  ainda  pertinente  regularização,  que  deverá  ser
encaminhada para a CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis.

5.9 – Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado a partir da data da sua apresentação.

5.10 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido no município onde os serviços estão
sendo executados, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003.

5.11 – Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos
tributos cabíveis.

5.12 – Observar – se – á, ainda, o disposto na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e
alterações e a legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil – RFB.

5.13 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório  ou  documento  equivalente  de  seu  administrador–judicial,  ou  se  o  administrador–judicial  for  pessoa
jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação
judicial.

5.14  –  No  caso  de  a  CONTRATADA estar  em situação  de  recuperação  extrajudicial,  junto  com os  demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial.

5.15  –  A  não  apresentação  das  comprovações  de  que  tratam  as  cláusulas  5.13  e  5.14  assegura  ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

5.16 – A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es) da(s)
parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do devido adimplemento e a do efetivo pagamento, caso o atraso for
única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na variação do IPCA – E do IBGE.

5.17  –  A  CONTRATANTE  pode  deduzir,  do  montante  a  pagar,  os  valores  correspondentes  a  multas  ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste edital.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 – A vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

6.2  –  O  prazo  de  execução  dos  serviços  é  de  300  (trezentos)  dias  corridos,  conforme  Cronograma
Físico/Financeiro, contados da data indicada pela CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

6.3 – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico – financeiro, desde que
ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I ao VI do § 1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3.1 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente, para celebrar o aditivo contratual.
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CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações dispostas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, a CONTRATADA obriga – se:

7.1 – Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for necessário ao
pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão
dentro do prazo estabelecido.

7.2 – Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização dos serviços que
são de inteira  responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio  nome perante os  órgãos
fiscalizadores.

7.3 – Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessários à aprovação dos órgãos
competentes, quando necessário.

7.4 – Responsabilizar – se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como
seguros e responsabilidade civil geral dos funcionários além de outros resultantes da execução do Contrato;

7.4.1  –  A  inadimplência  da  CONTRATADA  em  relação  aos  encargos  não  transfere  a  CONTRATANTE  a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

7.5 – Refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou
recusado pela CONTRATANTE.

7.6 – Responsabilizar – se pelo recolhimento e apresentação das respectivas ART´s referentes ao estudo e projeto
executivo..

7.7  –  Responsabilizar  –  se  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  a  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato.

7.8 – Manter preposto, no local da execução dos serviços, para representá – la na execução deste Contrato, nos
termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.6668/93 e alterações.

7.9 – A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica do profissional
cujo  atestado  foi  apresentado  pela  licitante  para  comprovação  da  capacidade  técnica  –  profissional,  em
atendimento ao subitem 7.3.3 do Edital e observado seus subitens correspondentes.

7.10 – Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

7.11 – Elaborar, encaminhar, quando solicitado pela CONTRATANTE, e manter atualizada relação de todos os
funcionários, inclusive engenheiros e técnicos, responsáveis pela execução dos serviços.

7.12 – Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá.

7.13 – Apresentar à CONTRATANTE, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de salários, quitação de
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação dos
serviços deste Contrato.

7.14 – Realizar, sempre que acionada, às suas expensas e necessariamente em empresas especializadas ou com
profissionais devidamente aprovados pela CONTRATANTE, os ensaios tecnológicos que forem necessários à
verificação do bom funcionamento das instalações, materiais e equipamentos, de acordo com o estabelecido pela
ABNT, quando pertinentes, podendo a CONTRATANTE determinar a realização de outros ensaios que entender
necessários.

7.15 – Responder e responsabilizar – se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de
seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente
os regulamentos e determinações de segurança consoante legislação em vigor, bem com tomando, ou fazendo
com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

7.16 – Ser responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de proteção individual
(EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente;

7.16.1 – Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e com documentação em plena
validade (CA – Certificado de Aprovação), de modo a garantir a segurança do usuário, bem como das pessoas ao
redor.
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7.17 – Solicitar  por escrito  à  CONTRATANTE autorização prévia  quando houver  a necessidade de trabalhos
extraordinários  após  o  horário  estipulado  ou  em  finais  de  semana  e  feriados,  sem  ônus  adicional  a
CONTRATANTE.

7.18 – Comunicar formalmente a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidades nos
serviços.

7.19 – Eventuais testes ou regulagens ora necessários e que necessitem paralisar o sistema elétrico ou outros
deverão ser realizados com a prévia autorização da CONTRATANTE, sem ônus adicional.

7.20 – Quando da utilização de serviços de locação de caçambas para remoção de entulho, ou por outro meio, a
CONTRATADA, além de atender as exigências legais da Municipalidade e as demais legislações pertinentes,
deverá certificar – se de que os materiais removidos são destinados em locais apropriados e licenciados, sendo
essa destinação final sua responsabilidade, devendo apresentar as comprovações que se fizerem necessárias
quando solicitado.

7.21 – Para o fornecimento de produtos de origem florestal (incluindo madeira serrada, faqueada ou em lâminas),
deverá ser apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMADEIRA da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo (SMASP), em atendimento ao Decreto Estadual nº 53.047/08. Nos casos de
fornecedores de outros estados, ou não cadastrados, deverá ser comprovada por meio idôneo a regularidade
quanto à origem da madeira (ou derivado), nos termos da Portaria do MMA nº 253/06 e da Resolução nº 379/06 –
CONAMA, dentre outras normas infralegais cabíveis.

7.22 – Emprego de ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas por operários especializados tanto
no uso das ferramentas, como no serviço a ser executado.

7.23  –  É  de  exclusiva  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  guarda  do  local  dos  serviços,  materiais  e
equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE.

7.24 – Cumprir  e observar  que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro  de serviços,  a
CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a remoção
desses materiais.

7.25 – Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e de
fácil disponibilidade no mercado.

7.26 – Prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros as
condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

7.27 – Fornecer, quando pertinente, os manuais/prospectos de operação/manutenção dos aparelhos instalados na
data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório.

7.28 – Retirar do serviço, imediatamente após o recebimento da correspondente solicitação, qualquer funcionário
que,  a  critério  da  CONTRATANTE,  venha  a  demonstrar  conduta  inapropriada  ou  incapacidade  técnica,
substituindo – o no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.29 – Proceder, no final dos serviços, a recomposição do terreno, demolição das construções provisórias, limpeza
e remoção do material indesejável.

7.30 – A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das
obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela CONTRATANTE e, ainda, na
hipótese  de  substituição  ou  impedimento  do  administrador–judicial,  comunicar  imediatamente,  por  escrito,  à
CONTRATANTE.

7.31 – A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se obriga a aceitar
nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco  por cento) do
valor total do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Obrigações dispostas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, item 26.2.
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CLÁUSULA NONA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

9.1 – Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, podendo para isso:

9.1.1 – Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução
do  escopo  contratado,  cabendo–lhe,  também  realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela
CONTRATADA, efetivando avaliação periódica;

9.1.2 – Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, de funcionário da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

9.1.3 – Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de
função profissional, bom como toda a documentação apresentada pela CONTRATADA a CONTRATANTE;

9.1.4 – Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado
prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às
necessidades ou às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho.

9.2 – Para cumprimento do disposto do item 9.1, a execução do objeto desta licitação será acompanhada pela
CONTRATANTE, a qual designará como gestora a  Sra. Edna Valentina Domingos –  Superintendente e como
fiscais  do  contrato  a  Comissão  de  Avaliação  das  Propostas  Técnicas,  Fiscalização  e  Acompanhamento de
Contrato  de  empresa  de  engenharia  especializada  na  elaboração  de  estudos  e  projetos  em nível  básico  e
executivo de construção e adequação de coletor, interceptores e emissário de esgoto sanitário, e de empresa de
engenharia civil especializada na elaboração de estudos e projetos em nível básico e executivo de construção e
implantação  de  reservatório  apoiado,  com  estação  elevatória,  responsáveis  por  esse  acompanhamento,  nos
termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a entrega os produtos, determinando de imediato o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

9.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao Superintendente
da S.A.E, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da
Lei 8.666/93.

9.4  –  Os  esclarecimentos  solicitados  pela  fiscalização  deverão  ser  prestados  imediatamente,  salvo  quando
implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

10.1 – Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a  CONTRATADA efetivou, conforme diretrizes
preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à R$ _____ (_____) equivalentes a 5%
(cinco por cento) do valor total deste Contrato.

10.2  –  A  garantia  prestada  pela  CONTRATADA  será  liberada  ou  restituída  após  a  emissão  do  Termo  de
Recebimento Definitivo, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

10.3 – Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização de
terceiros, a CONTRATADA, notificada, obrigar – se – á a repor ou complementar o seu valor, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.

10.4 – À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA ONZE – RESCISÃO E SANÇÕES

11.1  –  O  não cumprimento  das  obrigações  assumidas  no  presente  Contrato  ou  a  ocorrência  das  hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde já, a CONTRATANTE
a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

11.2 – A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando – a a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
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11.3 – Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderá ser aplicada à contratada a multa  de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
11.4 – O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do artigo 86
da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

I – Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo
quinto) dia de atraso; e

III – A partir  do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando – se à
aplicação da multa prevista no subitem 11.3.

11.5 – As multas referidas neste item 11 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e
suas alterações.

11.6 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATANTE
de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.

11.7  –  A  aplicação  de  quaisquer  sanções  referidas  neste  disposto,  não  afasta  a  responsabilidade  civil  da
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

11.8  – A  aplicação das penalidades  não impede a  CONTRATANTE de exigir  o  ressarcimento  dos  prejuízos
efetivados, decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

11.9 – No caso de  a CONTRATADA estar  em situação de recuperação judicial,  a  convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

11.10 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano
de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações
legais.

CLÁUSULA DOZE – SUBCONTRATAÇÃO

12.1  –  Na  execução  do  objeto  contratual,  a  CONTRATADA não poderá  subcontratar  os  seguintes  serviços:
diagnósticos  e estudos  de  concepção,  projetos  executivos  de coletores-tronco,  interceptores  e  emissários  de
esgoto sanitário e pacote técnico, com grau de detalhamento e orçamental suficiente para subsidiar a licitação das
obras.

12.2 – Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, observadas todas as exigências previstas abaixo, sem
prejuízo  das  responsabilidades  legais  e  contratuais  da  CONTRATADA,  a  quem  caberá  transmitir  à(s)
subcontratada(s) todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem
como fiscalizar a sua execução.

12.3 – A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento e nem se eximir da responsabilidade por falhas ou
imperfeições nos serviços prestados por sua(s) subcontratada(s),  devendo executar  a correção do serviço de
imediato.

12.4  –  A  autorização  de  qualquer  subcontratação  estará  condicionada  ao  exame  e  à  aprovação,  pela
CONTRATANTE, das exigências constantes do Contrato, do Edital da CONCORRÊNCIA e de seus Anexos, em
relação  à  documentação  exigida  da(s)  subcontratada(s).  A  CONTRATANTE  analisará,  caso  a  caso,  a(s)
empresa(s)  e  profissional(is)  indicado pela CONTRATADA para  executar  serviços mediante subcontratação e
manifestar – se – á, por escrito, quanto à possibilidade de aprovação de tal(is) subcontratação(ões). Eventuais
recusas serão devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

12.4.1 – Antes do início dos serviços de campo/escritório, os planos de trabalho devem ser previamente aprovados
pela S.A.E, devendo a CONTRATADA, imediatamente após a aprovação, apresentar o cronograma de trabalho e
os dados cadastrais da empresa que executará tais serviços, quando subcontratados.

12.4.2 – Deve ser encaminhada à S.A.E, a minuta das cartas de autorização ou de apresentação para a execução
dos trabalhos contratados.

12.5 – A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização da CONTRATANTE, antes do início das atividades de
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cada um dos serviços, a documentação das subcontratadas referente às condições de habilitação exigidas no item
7 do Edital da CONCORRÊNCIA e seus Anexos.

12.6 – Qualquer atraso ocorrido em relação aos serviços, decorrente da apresentação fora do prazo, ou de forma
incorreta, da documentação da(s) subcontratada(s) pela CONTRATADA, que acarretem prejuízos ao prazo de
conclusão de serviços, será de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a penalidade aplicável, nos termos
do contrato.

12.7 – A substituição pela CONTRATADA da(s) eventual(is)  subcontratada(s),  já  anteriormente aprovada(s)  e
autorizada(s),  dependerá  da  prévia  anuência  escrita  da  CONTRATANTE,  devendo  a(s)  substituta(s)
apresentar(em) as mesmas condições de habilitação estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA e seus Anexos.

12.8 – A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, não havendo nenhum vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a  CONTRATANTE e a
subcontratada, inclusive no que pertine ao pagamento direto a subcontratada.

12.9  – Somente  serão  permitidas  as subcontratações  regularmente  autorizadas  pela  CONTRATANTE,  sendo
causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada.

CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE

13.1 – Os preços fixados não poderão receber reajustes em periodicidade inferior a 12 (doze) meses.

13.2  –  Decorridos  12  (doze)  meses  da  data  da  assinatura  do  contrato,  o  seu  valor  poderá  ser  reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando – se o índice IPCA–E acumulado no período, desde que
requerido pela CONTRATADA.

13.3 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.4 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,  para
reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger – se – ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE – FORO

15.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Contrato, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo.

15.2 – E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato para todos os fins de direito.

Ourinhos, _____ de _______________de 2022.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Edna Valentina Domingos

Superintendente
CONTRATANTE

Nome da Empresa
Nome do representante legal

Qualificação
CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________ _________________________
Nome Nome
RG nº RG nº
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ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – S.A.E.
CONTRATADO: 
CONTRATO N°: __/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  ESPECIALIZADA  NA  ELABORAÇÃO  DE
ESTUDOS  E  PROJETOS  EM  NÍVEL  EXECUTIVO  DE  CONSTRUÇÃO  E  ADEQUAÇÃO  DE  COLETOR  –
TRONCO,  INTERCEPTORES  E  EMISSÁRIO  DE  ESGOTO  SANITÁRIO,  VERTENTE  DO  RIO  PARDO  EM
OURINHOS/SP

ADVOGADAS:

Aline Simões Baldini
OAB 374.017/SP
E–mail pessoal: asbaldini_adv@hotmail.com
E–mail institucional: procuradoria@saeourinhos.sp.gov.br

Karine Silva de Luca.
OAB 375.307/SP
E–mail pessoal: ka.deluca@hotmail.com
E–mail institucional: procuradoria@saeourinhos.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos
e  Decisões,  mediante  regular  cadastramento  no  Sistema  de  Processo  Eletrônico,  conforme  dados  abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)  além de disponíveis  no  processo eletrônico,  todos  os  Despachos  e  Decisões  que vierem a  ser  tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando–se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;

d)  as  informações  pessoais  dos  responsáveis  pela  contratante  estão  cadastradas  no  módulo  eletrônico  do
“Cadastro  Corporativo  TCESP  –  CadTCESP”,  nos  termos  previstos  no  Artigo  2º  das  Instruções  nº01/2022,
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo–nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.

Ourinhos, DDIA de agosto de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: Edna Valentina Domingos.
Cargo: Superintendente. 
CPF: 083.416.238/54
Assinatura:______________________________________________________
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO:

Nome: Edna Valentina Domingos.
Cargo: Superintendente. 
CPF: 083.416.238–54
Assinatura:______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: Edna Valentina Domingos.
Cargo: Superintendente. 
CPF: 083.416.238–54 
Assinatura:______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: _______________________________________________
Cargo: _______________________________________________
CPF: ________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESA DA CONTRATANTE

Nome: Edna Valentina Domingos.
Cargo: Superintendente. 
CPF: 083.416.238–54
E–mail institucional: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br
E–mail pessoal: ednavdomingos@hotmail.com 

Assinatura:______________________________________________________
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ANEXO X
MAPA DE REDE DE ESGOTO
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Seção de Documentação AUDESP

https://www.tce.sp.gov.br/audesp/documentacao  

ANEXO XI

 

COMUNICADO     GP     Nº 10/2022  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,

CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO, COMUNICA o término da fase de testes e o início - a partir de

02/05/2022 - da obrigatoriedade do serviço de recepção de planilhas de obras para a Ferramenta de

Análise de Risco de Obras – FARO.

O FARO recepciona as planilhas orçamentárias contratadas (orçamento contratado)

de  obra  ou  serviço  de  engenharia de  jurisdicionados estaduais e municipais, sob ajuste previamente

informado na Fase IV do Sistema Audesp e leiaute disponível no link:

O prazo de envio obrigatório é de 10 dias corridos após o ajuste ser informado na Fase

IV do sistema Audesp. Neste momento, a obrigatoriedade em questão será para orçamentos acima de

R$  2.000.000,00  e  não  abrangerá as obras  e  serviços  de  engenharia  vinculados  à  concessão

(comum) ou a contrato de Parceria Público-Privada (PPP).

O acesso ao Sistema FARO é realizado via Portal de Sistemas do TCESP aos servidores

previamente cadastrados no Sistema de Delegações de Responsabilidade, pelo gestor de acessos

cadastrado no próprio órgão (ou entidade).

Neste momento, especificamente, está disponível um sistema validador  das  planilhas

orçamentárias, para auxiliar o jurisdicionado a identificar possíveis erros na configuração das planilhas a

serem enviadas ao FARO. Existe a opção de envio de planilha retificadora, caso o jurisdicionado

entenda que deva substituir a anterior.

Dúvidas devem ser encaminhadas pelo Fale Conosco (Sistema de Chamados) nas

opções “Acesso a Ferramenta” ou “Uso da Ferramenta”.

Publique-se,

São Paulo, 1º de abril de 2022.

DIMAS RAMALHO

PRESIDENTE
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ANEXO XII

LEIAUTE DO ORÇAMENTO CONTRATO – FARO 

Coluna Campo Formato Obrigatório Descrição/Observação
1 Fonte Texto livre, 

máximo 20 
caracteres.

Sim  O preenchimento deste campo de deve seguir as orientações adiante:

- SINAPI:  quando forem utilizadas as referências em insumos e composições de serviço do
SINAPI;
- CPOS: quando for utilizado o Boletim Referencial de Custos atualmente a cargo da CDHU;
- FDE: quando for utilizada a Tabela de Preços da FDE;
-  SABESP:  quando for  utilizado  o banco de preços da SABESP de (i)  obras e  serviços  de
engenharia; (ii) serviços, estudo e serviços de apoio; e (iii) insumos.
- DER: quando for utilizada a Tabela de Preços Unitários publicada por DER/DERSA.
-SICRO: quando forem utilizados os custos de referência de serviços e insumos do Sistema de
Custos Referenciais de Obras – SICRO

Especificamente para o uso das tabelas de custos da SIURB utilize:
- SIURB-E: quando envolver edificações;
- SIURB-I: quando envolver infraestrutura urbana.

Para o caso de utilização de
- PINI-N: quando for utilizada a Tabela de Custos Analítica e/ou Tabela de Custos horário de
equipamentos;
- PINI-R: quando for utilizada a Tabela de Custos de Manutenção e Reformas e/ou Tabela de
Custos Horários de Equipamentos.

Para as demais fontes, utilize:
- Nome de Sistema/Tabela/Boletim, tais como: SEINFRA, EMBASA, SEDOP, AGETOP, etc.;

Quando os serviços não estejam contemplados nas tabelas de referências, podem-se utilizar
as composições e as pesquisas de mercado.

COMPOSICAO: estruturação que permite a construção de custo/preço relativo a serviço ou
insumo não contemplado pelos sistemas (tabelas, boletins) referenciais.
COTACAO: quando o custo/preço de um serviço ou insumo não esteja contemplado pelos
sistemas referenciais de custos/preços disponíveis.

2 Data-base Ano/mês Sim Ano e mês no Formato: “AAAA/MM”. Exemplos: 2020/03, 2020/10

No caso  de fonte  “COMPOSICAO” e  “COTACAO”,  informar  como data-base o período  de
apuração do valor do serviço.

3 Etapa Texto livre, 
máximo de 100 
caracteres.

Sim Nesse  campo  deverão  ser  informados,  sequencialmente,  os  grupos  que  evidenciem  o
desenvolvimento da obra ou serviço de engenharia sob o seguinte formato: “N – Descrição”,
onde “N” refere-se  ao número sequencial  do grupo e “Descrição”  abrangerá a descrição
resumida do grupo.

Exemplo ilustrativo de uma Reforma e Ampliação de um Distrito Policial
1 - Serviços preliminares
2 - Infraestrutura
3 - Superestrutura
4 - Alvenaria e Elevações
5 - Forro
6 - Impermeabilizações
7 - Cobertura
8 - Esquadrias, Caixilhos e Elementos Metálicos
9 - Vidros
10 - Revestimentos de parede e teto
11 - Pisos
12 - Pintura
13 - Instalações Elétricas
14 - Instalações Hidráulicas
15 - Combate à Incêndio
16 - Climatização
17 - Paisagismo
18 - Serviços Complementares
19 - Administração Local

Os grupos do orçamento deverão constar da mesma forma no cronograma físico-financeiro.
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Coluna Campo Formato Obrigatório Descrição/Observação
4 Sub-etapa Texto livre, 

máximo de 100 
caracteres.

Sim Nesse  campo  deverá  ser  informado,  sequencialmente,  o(s)  subgrupo(s)  de  serviços  que
compõem um grupo de uma obra ou serviço de engenharia sob o seguinte formato “N.n –
Descrição” em que  “N” virá do grupo do qual pertence o subgrupo de serviço e “n” o número
sequencial do subgrupo e, por fim, “Descrição” abrangerá a descrição resumida do subgrupo
de serviço.

Exemplo ilustrativo de uma Reforma e Ampliação de um Distrito Policial  para o Grupo de
Serviços “1 - Serviços preliminares”:

1.1 - Mobilizações em Geral
1.2 - Aprovações / Retificação e/ou Atualização de Matrícula
1.3 - Remoções e Demolições
1.4 - Movimento de terra
1.5 – Locações

Havendo mais de um nível de sub-etapa, informe o último nível, ou seja, aquele com o(s)
código(s) de composição de preço/custo unitário (item(ns) de serviço)

5 Código do 
item

Texto livre, 
máximo de 20 
caracteres.

Sim Informar o código da composição do preço/custo unitário do serviço proveniente das fontes
SINAPI,  SICRO,  SABESP,  CPOS,  DER,  FDE,  SIURB-E,  SIURB-I,  PINI-N,  PINI-R  e  Nome  de
Sistema/Tabela/Boletim.

No caso da utilização fonte “COTACAO” ou “COMPOSICAO”, informar um número sequencial
ou  código  alfanumérico  sequencial  utilizado  para  identificar  o  serviço  ou  insumo  a  ser
executado ou fornecido.

6 Descrição Texto livre, 
máximo de 
1.000 
caracteres.

Sim Informar a descrição do serviço proveniente das fontes SINAPI, SICRO, SABESP, CPOS, DER,
FDE, SIURB-E, SIURB-I, PINI-N, PINI-R e Nome de Sistema/Tabela/Boletim.

No caso da utilização fonte “COTACAO” ou “COMPOSICAO”, apresentar descrição detalhada
do serviço ou insumo a ser executado ou fornecido.

7 Unidade 
de medida

Texto livre, 
máximo de 20 
caracteres.

Sim Informar a unidade de medição do serviço ou insumo proveniente das fontes SINAPI, SICRO,
SABESP,  CPOS,  DER,  FDE,  SIURB-E,  SIURB-I,  PINI-N,  PINI-R  e  Nome  de
Sistema/Tabela/Boletim.

No caso da utilização fonte “COTACAO” ou “COMPOSICAO”, informar a unidade de medição
do serviço ou insumo a ser executado ou fornecido.

8 Quantidad
e

Número Sim Informar a quantidade do serviço ou insumo.

Tomando como exemplo a quantidade de mil, duzentos e trinta e quatro, o FARO aceitará
1234 ou 1.234 ou 1234,0 ou 1234,00 ou 1.234,0 ou 1.234,00.

Observação:
- O FARO aceitará a quantidade com no máximo duas casas decimais;
- O FARO aceitará a quantidade com ou sem separador de milhares.

9 Custo 
unitário

Moeda Sim Informar valor unitário sem BDI.

Tomando como exemplo o valor de mil, duzentos e trinta e quatro, o FARO aceitará - 1234 ou
1.234 ou 1234,0 ou 1234,00 ou 1.234,0 ou 1.234,00.

Observação:
- O FARO aceitará valor com no máximo duas casas decimais;
- O FARO aceitará valor com ou sem separador de milhares

10 Custo total Moeda Sim Informar o valor total sem BDI.

Tomando como exemplo o valor de mil, duzentos e trinta e quatro, o FARO aceitará - 1234 ou
1.234 ou 1234,0 ou 1234,00 ou 1.234,0 ou 1.234,00.

Observação:
- O FARO aceitará valor com no máximo duas casas decimais;
- O FARO aceitará valor com ou sem separador de milhares

11 BDI Número Sim Informar o percentual de BDI para o serviço ou insumo.

Exemplos:
- Se o BDI for de 15%, deverá ser informado 15 ou 15,0 ou 15,00.
- Se o BDI for de 29,18%, deverá ser informado 29,18.

Observação:
- Não é para informar o símbolo “%”

12 Preço 
unitário

Moeda Sim Informar o valor unitário com BDI.

Tomando como exemplo o valor de mil, duzentos e trinta e quatro, o FARO aceitará - 1234 ou

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro  –  Fone (14) 3302 – 1000 – CEP 19900 – 031 – Ourinhos – SP   –   CNPJ 49.131.287/0001 – 88



Coluna Campo Formato Obrigatório Descrição/Observação
1.234 ou 1234,0 ou 1234,00 ou 1.234,0 ou 1.234,00.

Observação:
- O FARO aceitará valor com no máximo duas casas decimais;
- O FARO aceitará valor com ou sem separador de milhares

13 Preço total Moeda Sim Informar o valor total com BDI.

Tomando como exemplo o valor de mil, duzentos e trinta e quatro, o FARO aceitará - 1234 ou
1.234 ou 1234,0 ou 1234,00 ou 1.234,0 ou 1.234,00.

Observação:
- O FARO aceitará valor com no máximo duas casas decimais;
- O FARO aceitará valor com ou sem separador de milhares

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro  –  Fone (14) 3302 – 1000 – CEP 19900 – 031 – Ourinhos – SP   –   CNPJ 49.131.287/0001 – 88



ANEXO XIV

MODELO PARA COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
E PROJETOS BÁSICO E EM NÍVEL EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE COLETOR –
TRONCO, INTERCEPTORES E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO, VERTENTE DO RIO PARDO EM
OURINHOS/SP

LOCAL: VERTENTE RIO PARDO – OURINHOS – SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO %PV %CD

GRUPO A DESPESAS INDIRETAS

A-1 Administração Central

A-2 Encargos Sociais

A-3 Transporte

A-4 Hospedagem

GRUPO B TAXAS DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA

B-1 Despesas financeiras e seguros

B-2 Riscos e imprevistos

B-3 Garantia

Total grupo B

GRUPO C TRIBUTOS

C-1 PIS
C-2 COFINS
C-3 ISQN (PREFEITURA DE OURINHOS)
C-4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Total grupo C

GRUPO D LUCRO

D-1

Total grupo D

TOTAL DO BDI .................................................................................  

Assinatura

_____________________________

Empressa

Responsável pela empresa

Observação: papel timbrado da empresa

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011
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ANEXO XIV

MATRIZ DE RICOS

TIPO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

Estudos de
Concepção

Número  de  sondagens
superior  ao  previsto  no
termo de referência.

Aumento dos custos.
Atraso no cronograma.

Seguro de risco.
Remuneração  de
risco.

CONTRATADA.

Projeto

Inadequação  para
provimentos dos serviços
na qualidade,  quantidade
e custo.

Aumento  dos  custos
para  desenvolvimento
dos  projetos  e
inadequação  dos
serviços.

Não pagamento se os
níveis de serviços não
forem atingidos.
Fornecimento  de
elementos de projeto.

Possível  contratação
de seguro.

Licença
ambiental/Riscos

Ambientais

Risco  de  não
obtenção/renovação  das
licenças pertinentes.
Necessidade  de
complementação  de
estudos e compensações
ambientais.

Atraso  do  início  dos
estudos de concepção.
Atraso no cronograma.
Aumento de custos.
Atraso  na  licitação  da
obra.

Gerenciamento  da
necessidade  das
licenças  que
promovam os estudos.

Contratado  arca  com
licenças  e  custos  das
medidas  ambientais
necessárias.
Custos com autuações
de  responsabilidade
da CONTRATADA.

Caso fortuito ou
Força maior

Situações  do estudo que
configurem  caso  fortuito
ou  de  força  maior,  tais
como:  chuvas,
alagamentos, enxurradas,
escorregamentos,
desabamentos  e  perdas
de cimbramento. 

Aumento dos custos.
Atraso do cronograma.

Seguro de Risco. CONTRATADA.
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ANEXO XV

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CONCORRÊNCIA Nº _____/2022

PROCESSO Nº ______/2022

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e – mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através de acesso à página http://www.sae–ourinhos.sp.gov.br/licitacoes–e–pregoes, nesta data, cópia
do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: __________, ___ de __________ de 2022.

Nome: __________________________________

Prezado licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Autarquia e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o
recibo de retirada do edital e remetê – lo à Gerência de Compras, pelo e – mail licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – S.A.E da comunicação, por
meio de fax ou e – mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos,  ainda,  consultas  à  referida  página  para  eventuais  comunicações  e  ou  esclarecimentos
disponibilizados acerca do processo licitatório.
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