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- TERMO DE REFERÊNCIA - 
 
1. DELIMITAÇÃO DO OBJETO 
 
1.1. Os objetos do presente Termo de Referência é a contratação de empresa de 
engenharia especializada, para realizar a: 
 
I. Revisão e adequação do Projeto do Sistema de Tratamento e Abastecimento de 
Água do Município de Presidente Kennedy-ES 
 
II. Revisão e adequação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede 
do Município, incluindo Redes Coletoras, Estação Elevatória e Estação de 
Tratamento de Esgoto-ETE. 

 
III. Revisão do Projeto do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da Sede do 
Município, incluindo a Canalização do Córrego Batalha, no perímetro urbano. 
 
IV. Elaboração dos Projetos das Estações Elevatórias, Estações de Tratamento de 
Esgoto Sanitário e respectivos efluentes com análises dos corpos receptores de 
pequenas localidades do Município de Presidente Kennedy-ES. 

 
V. Serviços de Apoio a Equipe Técnica da Prefeitura no Gerenciamento dos 
Processos para Obtenção das Licenças Ambientais das Obras. 

  
1.1.2 Através da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB). As revisões e os Projetos 
deverão ser elaborados conforme os critérios e orientações metodológicas definidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais orientações técnicas 
visando atender ao interesse público constante desta contratação. 

 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
2.1. O Município de Presidente Kennedy está distante aproximadamente 160 km de 
Vitória, a Capital do Estado, e a 38 km de Cachoeiro de Itapemirim, principal cidade do 
Sul do Estado do Espírito Santo. O Município foi criado pela Lei Estadual nº. 1.918, de 
30 de dezembro de 1963, e instalado definitivamente no dia 04 de abril de 1964, 
desmembrando-se do Município de Itapemirim, do qual era Distrito com a denominação 
de Batalha. 
 
2.2. Seu território político-administrativo possui uma área de 594,50 Km² (Lei Estadual 
nº. 10.640/2017) o que equivale a 1,28% do território estadual. Sua população estimada 
para o ano de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de 11.742 
habitantes. O Município está localizado na macrorregião administrativa Litoral Sul do 
Espírito Santo, na microrregião de Itapemirim. É importante ressaltar, nos dias atuais o 
predomínio de moradores que vivem na zona rural do Município é de 6.874 habitantes, 
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ou seja, 67% dos moradores, e apenas 3.440 habitantes que totalizam 33% vivendo na 
zona urbana da Sede e demais aglomerados urbanos dispersos pelo seu território. 
 
2.3. O Município de Presidente Kennedy-ES tem como limítrofes os Municípios de Atílio 
Vivácqua e Itapemirim, ao Norte; Marataízes, a Nordeste; o Oceano Atlântico e 
Marataízes, a Leste; o Oceano Atlântico, a Sudeste; o Estado do Rio de Janeiro, ao Sul; 
Mimoso do Sul, a Sudoeste; Mimoso do Sul, a Oeste; e Mimoso do Sul a Noroeste. 
 
2.4. O território municipal está localizado nas Bacias Hidrográficas dos Rios Itabapoana 
(493,5 km²), Itapemirim (72 km²) e do Brejo do Criador (29 km²), sendo que a maior parte 
dele, está localizada na Bacia do Rio Itabapoana, que faz o limite do Estado do Espírito 
Santo com o do Rio de Janeiro, portanto um Rio Federal, a porção menor do seu território 
está localizada na Bacia do Rio Itapemirim, que é representado pelo seu afluente do lado 
direito o Rio Muqui do Norte. Existe também uma pequena Bacia de drenagem 
denominada de Brejo do Criador que tem como afluentes os Córregos do Leonel, São 
Salvador, Comissão, Campo Novo, Alegre e Jiboia, que deságuam no Brejo e depois no 
Oceano Atlântico na localidade de Marobá, lembrando que ele é o limite natural com os 
Municípios de Itapemirim e Marataízes. 
 
2.5. O relevo do Município varia de plano no litoral e nos vales dos Rios Itabapoana, 
Itapemirim e Brejo do Criador, passando a levemente ondulado nos tabuleiros até 
ondulado nos Morros próximo ao limite com Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua. 
 
2.6. A faixa do território Municipal localizada entre a Sede do Município (55 m de 
altitude) e os aglomerados urbanos de Santo Eduardo, São Salvador, Boa Esperança, 
Jaqueira e Criador, é representada por extensas superfícies tabulares embasadas por 
sedimentos da Formação Barreiras, pouco dissecadas por uma rede de drenagem que 
converge diretamente para o Rio o Itabapoana e o Brejo do Criador, produzindo vales em 
“U”, com dominância de solos profundos e bem drenados (Argissolos Amarelos e 
Latossolos Amarelos). 
 
2.7. Nas margens do Rio Muqui do Norte e principalmente as do Itabapoana, se 
caracterizam por uma extensa planície aluvial, com a formação de uma série de amplas 
áreas de alagáveis de várzeas e brejos de conformação ampla e alongada (Organossolos e 
Gleissolos Salinos ou Tiomórficos), já no litoral atlântico a característica principal e a de 
terrenos planos com altitudes médias de 05 metros, ligeiramente inclinada do interior para 
o mar e com solos arenosos. 
 
2.8. Grande parte do Município, apresenta um relevo de colinas e morros baixos e 
dissecados, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados, com sedimentação de 
colúvios e alúvios, estes nos fundos de vales. A densidade de drenagem é média com 
padrão de drenagem variável, de dendrítico a treliça. Predomínio de amplitudes 
topográficas entre 50 e 100 metros e gradientes suaves a moderados. Desenvolvem-se, 
neste ambiente, solos profundos e bem drenados (Argissolos Vermelho-Amarelos). 
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2.9. No limite com os Municípios de Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua, se caracteriza 
pelo prolongamento de uma ramificação do Maciço da Serra das Torres, caracterizando-
se por um conjunto montanhoso de superfície colinosa, podendo atingir cotas, como a 
Morro do Serrote (358 m). Apresentando vertentes predominantemente de retilíneas a 
convexas e escarpadas e topos aguçados ou arredondados, desenvolvem-se, neste 
ambiente, solos variados de profundos (Argissolos Vermelho-Amarelos) a pouco 
profundos e altamente suscetíveis à erosão, tais como os Cambissolos Háplicos e os 
Neossolos Litólicos. É frequente observar rochas aflorantes e matacões. Estes terrenos 
apresentam, em geral, uma elevada vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos de 
massa, devido às elevadas amplitudes de relevo e às vertentes íngremes associadas à 
esparsa cobertura florestal. 
 
2.10. A vegetação predominante do Município é composta por Floresta Estacional 
Semidecidual, há a ocorrência de planícies formadas por sedimentos terciários e 
quaternários que foram predominantemente depositados em ambientes marinhos, 
continentais ou transicionais que são denominados de restinga e vegetação típica de áreas 
alagadas no Brejo do Criador e nas várzeas do Rio Itabapoana. 
 
2.11. O Município de Presidente Kennedy-ES compartilha com a região, o privilégio de 
ocupar uma posição geográfica bastante favorável, tanto do ponto de vista econômico, 
com a possibilidade de atrair grandes investimentos, como a construção do Porto Central 
e da Usina de Pelotização de minério de ferro da Ferrous Resources S/A, entre os 
Balneários de Marobá e de Praia das Neves. Podemos destacar ainda, que o Município 
está relativamente próximo aos principais centros econômicos do País. Próxima de uma 
rodovia federal a BR-101 (trecho de 02 km no Município), e de 03 (três) importantes 
rodovias estaduais, as ES-162, 297 e 060 (com os respectivos trechos de 30,40 km, 31,50 
km e 16,70 km no Município). 
 
2.12. A produção agrícola local é representada principalmente pela pecuária bovina, 
dedicada à produção de leite e ao gado de corte. Com um rebanho de 57.161 cabeças 
registrado em 2012/IBGE, seja significativo para a economia local, quando comparado à 
Região e ao Estado, ficando entre os 15 maiores rebanhos do Espírito Santo, mostra a 
importância da pecuária leiteira com a 2ª maior produção leiteira da Região Sul Capixaba. 
A agricultura municipal também se destaca na produção de cana-de-açúcar, abacaxi, 
mandioca, frutas e em menor escala o café da variedade conilon, além do cultivo da 
seringueira e do plantio de espécies silvícolas como os eucaliptos, destinado 
principalmente a produção de celulose. 
 
2.13. Apesar de nos últimos anos a receita municipal ter tido um enorme incremento 
financeiro com o aumento das transferências dos Royalties do Petróleo, houve poucas 
mudanças nos principais indicadores sociais do Município, continuamos com uma série 
de baixos Índices como o de Desenvolvimento Humano (IDH), de Indicadores da 
Educação Básica (IDEB), concentração de renda, de terras e analfabetismo do Estado. 
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2.14. Devido as características geomorfológicas do Município de Presidente Kennedy, é 
explicita a escassez de cursos d’águas superficiais em condições de atender a demanda 
atual e ao aumento do consumo de água pela população urbana e rural, além do consumo 
de água pela agricultura e pecuária. Tal situação é agravada pela baixa vazão dos cursos 
d’água da região, sendo a única alternativa viável para atender a demanda existente e a 
futura, com a possibilidade de instalação de novos empreendimentos industriais é a 
captação de água no Rio Itabapoana, localizado no limite com o Estado do Rio de Janeiro, 
já que o Rio Muqui do Norte, onde atualmente é captada a água consumida na Sede do 
Município já está com a sua capacidade de fornecimento no limite da sua vazão. 
 
2.15. Quanto à implantação de uma obra de captação, tratamento e distribuição de água 
potável proveniente do Rio Itabapoana (Adutora do Itabapoana), para atender aos locais 
com maior concentração humana do Município, informamos que existe um projeto de 
engenharia elaborado nos anos de 2008/2009, mais que o mesmo não foi executado na 
época, e que atualmente necessita de reavaliação, já que precisa sofrer algumas 
adequações técnicas conforme relatos de técnicos da Companhia Espírito santense de 
Saneamento (CESAN), que analisaram o referido projeto durante o período da 
Intervenção Estadual no Município. 
 
2.16. É importante lembrar ainda, que na época da elaboração do projeto da Adutora do 
Itabapoana, não existiam as informações de novos empreendimentos industriais que 
seriam executados no Município. Podemos destacar o Porto Central, pertencente a 
empresa Terminal Portuário de Presidente Kennedy S/A (TPK), que vai demandar um 
aumento substancial no consumo de água potável, tanto nas suas instalações, como para 
atender ao grande número de trabalhadores, entre outros empreendimentos. Lembrando 
que o projeto anterior levava em consideração apenas a implantação da empresa Ferrous 
Resources S/A, composta por uma usina de pelotização e um porto exclusivo para 
embarque de pellets (pelotas) de ferro. 
 
2.17. Atualmente, usamos também como fonte de abastecimento de água potável, além 
da ETA de Praia das Neves, (que se encontra com inúmeros problemas como, produção 
de água insuficiente, localização indevida, grande interferência da cunha salina, 
principalmente nos períodos de seca, sistemas operacionais obsoletos, entre outros  
fatores), alguns poços artesianos (poços tubulares profundos) com profundidade média 
de 100 (cem) metros, como os existentes nas localidades de Santo Eduardo, Cacimbinhas, 
Boa Esperança e Bela Vista, e outros foram desativados devido ao fim do seu ciclo de 
produção, o aumento na salinidade, já que o lençol freático do Município tem 
características de baixa capacidade de fornecimento. 
 
2.18. A concessionária CESAN, tem uma Estação Elevatória de Água Bruta (captação), 
localizada no Rio Muqui do Norte, no Distrito de São Paulo, limite com o Município de 
Itapemirim-ES, a água captada neste manancial é transportada por uma distância de 
aproximadamente 12 km por uma adutora de água bruta que margeia a Rodovia ES-162, 
até Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada ao lado do Parque de Exposições 
“Afonso Costalonga”, que só abastece de água tratada a Sede do Município de Presidente 
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Kennedy, ficando sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto, 
vinculado a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), o abastecimento com água tratada 
para o restante do Município. 
 
2.19. Ainda sobre a situação do abastecimento de água da Sede, que atualmente é 
realizado pela CESAN, esse encontra-se com a sua concessão de serviços públicos de 
abastecimento de água, expirado desde o ano de 2007, e para renovação com a atual 
empresa ou com outra, dependendo da abertura de um processo de concessão pelo próprio 
Município. 
 
2.20. Quanto ao suporte do abastecimento ao interior do Município, temos atualmente na 
frota municipal 05 (cinco) caminhões tanques (pipas), sendo que atualmente apenas 04 
(quatro) estão em condição de serem utilizados nos serviços diários de abastecimento com 
água potável nas diversas localidades rurais que não contam com o fornecimento diário 
de água tratada, ou não tem como ser implantada as melhorias que possibilite a retirada 
destes veículos, por ter fontes escassas de abastecimento ou possuir a água do lençol 
freático com alto grau de salinidade. 
 
2.21. Atualmente, os caminhões tanques (pipas) do Município abastecem diariamente 
com água potável as localidades de Jaqueira/Areinha, Campo Novo, Reta das Neves, São 
Bento, Campinas, Fazendinha, Bela Vista e Mineirinho. 
 
2.22. A implantação das obras de engenharia civil para a construção do Porto Central, e 
as suas obras completares, atrairão para o Município de Presidente Kennedy uma grande 
leva de novos moradores que serão recrutados para tal empreendimento, algo em torno 
de 4.000 empregos diretos. 
 
2.23. A sede do Município praticamente não possui sistema de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário. Apenas um pequeno Bairro – Morro Antônio Rodrigues, composto por 
cinquenta casas que possui coleta, contemplando um sistema composto por fossa séptica, 
ineficiente, sem devidas manutenções. A maior parte dos esgotos das residências são 
lançados nas redes obsoletas de drenagens e grande parte da população realiza o 
lançamento de esgoto diretamente no Córrego Batalha. 
 
2.24. Nas demais comunidades do Município de Presidente kennedy, o sistema de 
esgotamento sanitário atualmente é composto somente por redes coletoras que foram 
implantadas, e algumas comunidades estão em fase de implantação, como Praia de 
Marobá e Praia das Neves. Nesses locais a população utiliza fossas sépticas e sumidouros, 
apresentando problemas contínuos, como entupimentos e extravasamentos, algumas 
casas lançam o esgoto diretamente no corpo hídrico. 
 
2.25. A falta de Esgotamento Sanitário no Município, ameaça a saúde da população, 
contribui com a desigualdade social, e principalmente originam a poluição urbana, do 
solo, do lençol freático e demais corpos hídricos. 
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3. ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
3.1. A estimativa de custo é de R$ 4.126.650,68 (quatro milhões, cento e vinte e seis 
mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), obtida através das planilhas 
de referências de mercado de acordo com Instrução Normativa SEMOB nº002 /2015, que 
dispõe sobre a metodologia para análise dos preços e obras de serviços de engenharia 
constante deste termo de referência. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas oriundas da execução do contrato a ser firmado correrão por contados 
recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Presidente 
Kennedy-ES, do corrente ano na seguinte unidade: 
  
4.1.1. Secretaria Municipal de Obras, no Projeto/Atividade 006001.154510013.126 
(Elaboração, de Projetos de Engenharia e Arquitetura), Elemento de Despesa 
33.90.39.00000, Ficha 342, com fontes de recursos 1.604.0000, Royalties do Petróleo. 
 
5. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
 
I – REVISÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-
ES. 

 
I.1. Justificativa 
 
I.1.1 Atualmente o sistema de abastecimento de água do Município de Presidente 
Kennedy-ES é precário. A Sede do Município, como mencionado anteriormente onde o 
fornecimento de água é feito pela Companhia Espírito Santense de Saneamento S.A. 
(CESAN), encontra-se com a sua concessão de serviços público de abastecimento de 
água, expirado desde o ano de 2007. 
 
I.1.2 Na época de estiagem a lâmina de água diminui acentuadamente causando sérios 
problemas para a entrada de água no poço de sucção. Devido às características do solo da 
caixa do rio, muito arenoso, há um grande arraste de sedimentos que causam o 
assoreamento do poço de sucção onde se situa a elevatória que recalca a água para a 
Estação de Tratamento. Existem instalações improvisadas, com condições operacionais 
de difícil controle e sujeitas a serem arrastadas pela enchente. 
 
I.1.3 De acordo com estudos realizados no Estado do Espírito Santo pela Agência 
Nacional da Águas- ANA, para demandas futuras do Município de Presidente Kennedy, 
o sistema produtor de água existente necessita de ampliações. 
 
I.1.4 Nas demais comunidades o abastecimento de água fica sob responsabilidade desta 
municipalidade, através da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), é feito por meio das 
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Estações de Tratamento de Água (ETA) de Praia das Neves e São Salvador, de poços 
artesianos profundos em Santa Lúcia, São Paulo, Santo Eduardo, Jaqueira/Areinha, 
possuindo água de lençol freático com alto grau de salinidade e demais compostos 
químicos, principalmente ferro manganês e redes insuficientes necessitando de 
abastecimento através caminhões tanques.. 
 
 I.1.5 O tratamento de água (‘convencional’) hoje é realizado exclusivamente na estação 
de tratamento de Praia das Neves, que está localizada as margens do rio Itabapoana, 
próximo a sua foz, com influência direta da cunha salina. Esta ETA é muito antiga, 
encontra-se em situações precárias devido a ação das correntes fluvio-marinhas, 
processos erosivos ocorridos no local, sabendo-se que esta tem sua vida útil 
comprometida. Foi construída com uma capacidade operacional de 3 l/s e atualmente 
opera muito além dos seus limites, com 12 a 15 l/s, tornando o processo de tratamento 
fora do padrão de qualidade, isso devido as ampliações provisórias que foram realizadas 
que pode provocar um colapso no sistema a qualquer momento, desabastecendo a 
população local. 
 
I.1.6 Devido as essas situações não há horizonte de soluções técnicas, econômicas, 
ambiental e social para a atual estação de tratamento de água de Praia das Neves, pois já 
foram realizadas inúmeras adaptações através dos esforços da equipe da SEMOB, no 
entanto devido as condições obsoletas que a estação se encontra, é totalmente inviável 
tecnicamente continuar realizando inúmeros reparos. Necessita-se assim de um projeto 
adequado, para fornecer a população do município água dentro do padrão de potabilidade, 
de acordo com a portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre os 
procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade, o que está sendo proposto neste Termo de Referência. 
 
I.1.7 Em 2009 a prefeitura licitou e contratou o projeto de tratamento e abastecimento de 
água de diversas localidades do município. Decorridos quase 10 (dez) anos este projeto 
ainda não foi implantado. A necessidade de revisão desse projeto decorre do crescimento 
populacional, da expansão da malha urbana, do surgimento de novas tecnologias com 
maior eficiência e da atualização dos custos para implantação das obras a serem 
reprojetadas. 
 
I.1.8 Temos que adequar a capacidade de abastecimento do Município a uma 
infraestrutura compatível com os investimentos de alto impacto socioeconômico que se 
aproximam, como a construção do Porto Central em parceria com a Autoridade Portuária 
de Rotterdam (Holanda), a Usina de Pelotização da empresa Ferrous Ressoucers do Brasil 
S/A, a construção do Distrito Industrial de Presidente Kennedy, na região onde serão 
executadas as obras do referido Porto, entre outros. 
 
I.1.9 A falta de investimentos na área de tratamento e abastecimento de água durante 
gestões anteriores, tem agravado sobremaneira esses problemas. 
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I.1.10 O acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente é um direito universal, de 
todos. No Brasil, a Lei n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, reafirma o direito à água 
das gerações presentes e futuras e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos. 
 
I.1.11 A lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes para o Saneamento 
Básico, entende-se que o saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para 
melhorar a qualidade de vida da população, impedindo que fatores físicos de efeitos 
nocivos à saúde possa prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico mental e social. O 
Saneamento Básico contempla o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. 
 
I.1.12 Os quatro pilares do saneamento correspondem aos serviços de infraestrutura e 
instalações operacionais que melhoram as condições de vida da comunidade, protegem o 
meio ambiente e promovem o desenvolvimento rural e urbano. 
 
 I.1.13 O plano Municipal de Saneamento Básico de Presidente Kennedy- Es, apresenta 
uma proposta para implantação de um novo projeto de sistemas de abastecimento de água 
constituído por nova captação, sistema de tratamento e adução, novos sistemas de 
reservação e ampliação das redes de distribuição de água. Sugere ainda que o Escopo do 
Projeto deve contemplar, além da Sede, as seguintes comunidades: Praia das Neves, Praia 
de Marobá, Criador, Campo Novo, Jaqueira, Areinha, Santo Eduardo, Santana Feliz, Boa 
Esperança, Bela Vista, Campinas, entre outras pequenas comunidades do Município. 

I.2. Metodologia 
 
I.2.1 A revisão do Projeto do Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água deverá ser 
feita conforme os critérios e orientações metodológicas definidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais orientações técnicas vigentes. Dentre 
elas destacam-se: 
 
� NBR 12211- Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de 

Água– Procedimento; 
� NBR 12213- Projetos de Sistemas de Captação de Água de Superfície para 

Abastecimento Público – Procedimento; NBR 12214- Projeto de Sistema de 
Bombeamento de Água para Abastecimento Público- Procedimento; 

� NBR 12215- Projeto de Adutora de Água para abastecimento Público; 
� NBR 12216- Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento 

Público; 
� NBR 12217- Projeto De Reservatório De Distribuição De Água Para 

Abastecimento Público; 
� NBR 12218- Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento 

Público, entre outras normas vigentes e literaturas relacionadas aos aspectos do 
sistema de abastecimento de Água. 
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I.3. Escopo do Trabalho 
 
I.3.1. Estão contemplados neste objeto, a seleção de novo local para Captação e Tomada 
d’água no rio Itabapoana, com desenvolvimento dos Projetos Executivos da nova 
Captação e Tomada d'água, dos subsistemas de Adução de água bruta, Tratamento, 
Adução de água tratada, Reservação e Rede de Distribuição das seguintes localidades: 
 
I.3.1.1 Sede do município; 
I.3.1.2 Praia de Marobá; 
I.3.1.3 Praia das Neves; 
I.3.1.4 Criador; 
I.3.1.5 Campo Novo; 
I.3.1.6 Jaqueira/Areinha; 
I.3.1.7 Santo Eduardo; 
I.3.1.8 Santana feliz; 
I.3.1.9 Boa Esperança; 
I.3.1.10 Bela Vista; 
I.3.1.11 Campinas. 

I.4. Estudo de Concepção 

I.4.1 A norma NBR 12.211 trata dos Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água. Segundo esta norma o Estudo de concepção é um estudo de 
arranjos, sob os pontos de vista qualitativo e quantitativo, das diferentes partes de um 
sistema organizados de modo a formarem um todo integrado, para a escolha da concepção 
básica. Concepção básica é a melhor solução sob o ponto de vista técnico, econômico, 
financeiro e social. 
 
I.4.2 Este Estudo será subdividido nas etapas seguintes: 
 
I.4.2.1 Avaliação das condições atuais do projeto existente e proposta de alteração do 
local de captação de água bruta, das novas linhas de adução de água bruta e também de 
um novo local de implantação da ETA, das linhas de adução de água tratada, dos 
reservatórios e das novas linhas de distribuição de água tratada do sistema; 
I.4.2.2 Visita técnica às áreas de implantação do projeto; 
I.4.2.3 Análise físico-química da nova captação; 
I.4.2.4 Atualização do Estudo Populacional e projeções das demandas; 
I.4.2.5 Anteprojeto de engenharia; 
I.4.2.6 Reunião com a equipe técnica da Prefeitura para definição da nova alternativa 
(captação, estação de tratamento, reservatório e distribuição) e aprovação do Anteprojeto 
de Engenharia. 

I.5. Levantamento de Campo 
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I.5.1 Para detalhamento dos Projetos Executivos deverão ser obtidos dados de campo 
compreendendo: 
 
I.5.1.1 Levantamentos topográfico de Áreas; 

 
I.5.1.2 Sondagens para estudos de fundações. 

I.6. Projeto Executivo 
 
I.6.1 O detalhamento do Projeto Executivo na revisão do projeto existente contempla a 
seleção de novo do local de captação de água no rio Itabapoana e compreende as seguintes 
etapas: 
 
I.6.1.1 Captação e estação elevatória de água bruta; 
I.6.1.2 Adutora de água bruta; 
I.6.1.3 Estação de tratamento de água; 
I.6.1.4 Adutora de água tratada; 
I.6.1.5 Reservatórios de água tratada; 
I.6.1.6 Rede de distribuição de água; 
I.6.1.7 Elaboração de relatórios técnicos contendo os memoriais descritivos e de cálculo; 
I.6.1.8 Especificações técnicas de materiais e equipamentos; 
I.6.1.9 Elaboração de planilha de quantidades e preços para implantação das obras. 
 
I.6.2 O Projeto Executivo será apresentado em 9 (nove) relatórios técnicos, 
correspondentes aos produtos a serem medidos, conforme descrito a seguir: 
 
I.6.2.1 Estudo de concepção contemplando o anteprojeto de engenharia; 
I.6.2.2 Execução dos levantamentos topográficos de áreas; 
I.6.2.3 Execução dos levantamentos topográficos de adutoras; 
I.6.2.4 Execução de sondagens à percussão de reconhecimento do subsolo-SPT; 
I.6.2.5 Execução de sondagens rotativas; 
I.6.2.6 Projeto Executivo do subsistema de captação, estação elevatória e adutora de água 
bruta com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas de 
materiais e equipamentos; 
I.6.2.7 Projeto Executivo do subsistema da estação de tratamento, adutora e os 
reservatórios de água tratada, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e 
especificações técnicas de materiais e equipamentos; 
I.6.2.8 Projeto Executivo das redes de distribuição de água com os respectivos memoriais 
descritivos e de cálculo e especificações técnicas de materiais e equipamentos; 
I.6.2.9 Execução das planilhas de quantidades e de preços para implantação das obras. 

 
I.6.3 Os Projetos e respectivas plantas, memoriais e planilhas serão encadernados, 
assinados e acompanhados com cópia da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
do profissional devidamente habilitado, respeitando as atribuições definidas pelo CREA. 
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A versão final deverá ser entregue em 5 (cinco) cópias impressas e 1 (uma) cópia em meio 
digital. 
 
II – REVISÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
DA SEDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO REDES COLETORAS, ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE. 

 
II.1. Justificativa 
 
II.1.1 Com exceção de um subsistema de esgoto sanitário implantado em 2003 no Bairro 
Jardim das Flores, cuja ETE não mais opera por falta de manutenção adequada e sem 
condições de recuperação, a população da sede municipal não dispõe de Coleta e 
Tratamento de esgotos sanitários, sendo os mesmos lançados em corpos d'água in natura, 
com prejuízos consideráveis à saúde da população e ao meio ambiente. 
 
II.1.2 Em 2009 a prefeitura também licitou e contratou o projeto de coleta e tratamento 
do esgoto sanitário da sede municipal. Decorridos quase 10 (dez) anos este projeto ainda 
não foi implantado. A necessidade de revisão desse projeto decorre do crescimento 
populacional, da expansão da malha urbana, do surgimento de novas tecnologias com 
maior eficiência e da atualização dos custos para implantação das obras a serem 
reprojetadas. 
 
II.1.3 A falta de investimentos na área de coleta e tratamento de esgoto durante gestões 
anteriores, tem agravado sobremaneira esses problemas. 
 
II.1.4 A lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes para o Saneamento 
Básico, entende-se que saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para 
melhorar a qualidade de vida da população, impedindo que fatores físicos de efeitos 
nocivos à saúde possa prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico mental e social. O 
Sistema de Esgotamento Sanitário é um dos pilares fundamentais no saneamento básico, 
e uma das exigências do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município do 
Presidente Kennedy. 
 
II.1.5 A falta do Sistema de Tratamento de Esgoto é um problema de saúde pública, pois 
pode provocar doenças que são transmitidas por meio hídrico ou pelo contato direto com 
o esgoto. Segundo estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil, cidades que investem em 
saneamento básico ao longo dos anos chegam a gastar 40 vezes menos em saúde do que 
cidades que nada investem e convivem com doenças de água poluída. 
 
II.2. Metodologia 
 
II.2.1 A revisão do Projeto do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário deverá 
ser feita conforme os critérios e orientações metodológicas definidas pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
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� NBR 9648- Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário; 
� NBR 9649- Projeto de Redes Coletora de Esgoto; 
� NBR 14486- Sistema Enterrado para Condução de Esgoto Sanitário. Projeto de 

Redes Coletoras com tubos de PVC; 
� NBR 12207- Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário; 
� NBR 12208- Projetos de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário; 
� NBR 12209- Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário, entre outras 

normas vigentes e literaturas relacionadas aos aspectos do sistema de esgotamento 
sanitário. 

II.3. Escopo do Trabalho 
 
II.3.1. Estão contemplados neste objeto a Revisão do Projeto existente do Sistema de 
Esgotamento Sanitário da Sede do Município, compreendendo a ETE – Estação de 
Tratamento de Esgoto e as redes coletoras e o Projeto Executivo de expansão da rede 
coletora no atendimento ao crescimento da malha urbana ocorrido desde a data da 
execução do Projeto Existente. 
 
II.4. Estudo de Concepção 
 
II.4.1 Este Estudo será subdividido nas etapas seguintes: 
 
II.4.1.1 Análise das condições locais atuais para implantação do sistema e da área 
disponível para a ETE; 
II.4.1.2 Visita técnica a área de implantação; 
II.4.1.3 Atualização do Estudo Populacional; 
II.4.1.4 Identificação das áreas de expansão da malha urbana não atendidas pelo Projeto 
Existente; 
II.4.1.5 Anteprojeto de Engenharia; 
II.4.1.6 Reunião com a equipe técnica da prefeitura para aprovação do Anteprojeto de 
Engenharia. 

II.5. Levantamento de Campo 

Para detalhamento dos Projetos Executivos deverão ser obtidos dados de campo 
compreendendo: 

II.5.1 Levantamentos topográficos; 
II.5.2 Sondagens para estudos de fundações. 

II.6. Projeto Executivo 
 
II.6.1. O detalhamento do Projeto Executivo na revisão do projeto existente compreende 
as seguintes etapas: 
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II.6.1.1 Rede coletora de esgotos sanitários; 
II.6.1.2 Estação de tratamento de esgoto; 
II.6.1.3 Expansão da rede em áreas de expansão da malha urbana; 
II.6.1.4 Elaboração de relatórios técnicos contendo os memoriais descritivos e de cálculo; 
II.6.1.5 Especificações técnicas de materiais e equipamentos; 
II.6.1.6 Elaboração de planilha de quantidades e preços para implantação das obras. 
 
II.6.2. O projeto será apresentado em 6 (seis) relatórios técnicos, correspondentes aos 
produtos a serem medidos, conforme descrito a seguir: 

 
II.6.2.1 Estudo de concepção contemplando o anteprojeto de engenharia; 
II.6.2.2 Execução dos levantamentos topográficos de áreas; 
II.6.2.3 Execução de sondagens à percussão de reconhecimento do subsolo; 
II.6.2.4 Execução de sondagens rotativas; 
II.6.2.5 Projetos Executivos da rede coletora de esgoto, das estações elevatórias e da 
estação de tratamento de esgoto, incluindo áreas de expansão da malha urbana, com os 
respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas de materiais e 
equipamentos; 

• Execução das planilhas de quantidades e preços para implantação das obras. 
 

II.6.2.6 Os Projetos e respectivas plantas, memoriais e planilhas serão encadernados, 
assinados e acompanhados com cópia da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
do profissional devidamente habilitado, respeitando as atribuições definidas pelo CREA. 
A versão final deverá ser entregue em 5 (cinco) cópias impressas e 1 (uma) cópia em meio 
digital. 
 
III – REVISÃO DOS PROJETOS DE MACRODRENAGEM E MICRO 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO 
A CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO BATALHA, NO PERÍMETRO URBANO. 
 
III.1. Justificativa 
 
III.1.1. Atualmente, em parte dos arruamentos da sede existem redes em tubos de 
concreto, antigas, precárias e sem dimensionamento, por onde escoam as águas pluviais 
misturadas com os esgotos domésticos. Demais arruamentos não dispõem de qualquer 
tipo de rede. 
 
III.1.2. Por sua vez o Córrego Batalha, receptor natural das águas pluviais devido as 
condições topográficas e por atravessar toda a malha urbana municipal, agrava o 
problema por não ter calha hidráulica adequada ao escoamento das águas que recebe e 
que são represadas no centro urbano. 
 
III.1.3. Tal situação gera estrangulamento no escoamento das águas, com histórico de 
graves alagamentos prejudiciais à população. 
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III.1.4. Em 2009 a prefeitura também licitou e contratou o projeto do sistema de drenagem 
da sede municipal. Decorridos quase 10 (dez) anos este projeto ainda não foi implantado. 
A necessidade de revisão desse projeto decorre do crescimento populacional, da expansão 
da malha urbana, do surgimento de novas tecnologias com maior eficiência e da 
atualização dos custos para implantação das obras a serem reprojetadas. 
 
III.1.5. A obra de canalização do Córrego Batalha, prevista no projeto de Drenagem da 
Sede, foi elaborado entre os anos de 2005 e 2006, não foi executado até o ano de 2014, 
sendo que devido ao histórico de alagamento das ruas da área central da Sede, a Secretaria 
Municipal de Obras, a Defesa Civil e a Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas, que em parceria fizeram uma revisão no projeto básico de engenharia, e optaram 
pela divisão em 03 etapas. A 1º etapa, foi executada no período de 2015 a 2016, e a 2º 
Etapa foi licitada em 2016, mais até a presente data, não foi dada a ordem de serviços por 
falta da licença ambiental. 
 
III.1.6. Na época em que foi realizado a atualização e a revisão do projeto, observou-se 
que existia a ausência de licença ambiental para a execução da obra, e ficou definido que 
a 3ª (terceira) etapa teria que ser refeita, já que no projeto básico de engenharia original, 
existia a proposta de modificar a direção do curso d’água, que quando foi apresentado aos 
órgãos ambientais estaduais, foi exposto a negatividade para o licenciamento, portanto, 
decidiu-se manter o curso original do Córrego, o que facilita o processo de licenciamento, 
mas vai requerer a readequação do projeto que vai manter o trajeto original do seu curso 
que fica sob as ruas Batalha, Geovaci Rangel dos Santos e Dona Cabocla. Diante dos 
fatos relatados anteriormente, nota-se a necessidade de realizar a revisão e readequação 
do projeto existente, para posteriormente ser executado. 
 
III.1.7. A falta de investimentos na área de drenagem durante gestões anteriores, tem 
agravado sobremaneira esses problemas. 
 
III.1.8. O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos 
existentes em uma área urbana, assim como as redes de água, de esgotos sanitários, além 
da iluminação pública, pavimentação de ruas, guias e passeios, parques, áreas de lazer, e 
outros. Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem tem uma 
particularidade: o escoamento das águas das tormentas sempre ocorrerá, independente de 
existir ou não sistema de drenagem adequado. A qualidade desse sistema é que 
determinará se os benefícios ou prejuízos à população serão maiores ou menores. 
 
III.1.9. A importância de um serviço adequado de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas é de extrema importância para a população do Município de Presidente Kennedy, 
devido aos efeitos negativos das chuvas em locais com infraestrutura deficiente, tais como 
alagamentos, inundações, deslizamentos entre outros. 

III.2. Metodologia 
 



 
 

Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 
 

III. 2.1. A Revisão do Projeto dos Sistemas de Macro e Microdrenagem de Águas Pluviais 
da sede do Município deverá ser feita conforme os critérios e orientações metodológicas 
definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre elas destacam-
se: 
 
� NBR 12266- Projeto e Execução de Obras de Valas para Assentamento de 

Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana e demais normas vigentes. 

III.3. Escopo do Trabalho 
 
III.3.1. Estão contemplados neste objeto a revisão do Projeto Existente de Sistema de 
Drenagem de Águas Pluviais da Sede do Município, inclusive a canalização do córrego 
Batalha em seu segmento urbano e a elaboração de Projeto Executivo da rede coletora de 
águas pluviais nas áreas de expansão da malha urbana que ocorreram após a execução do 
Projeto Existente. 

III.4. Estudo de Concepção 
 
III.4.1. Este estudo será subdividido nas etapas seguintes: 
 
III.4.1.1. Serão analisadas as condições atuais para implantação das unidades do sistema 
de drenagem; 
III.4.1.2. Serão analisadas as áreas de expansão urbana não contempladas no Projeto 
Existente; 
III.4.1.3. Visita técnica a área de implantação do projeto; 
III.4.1.4. Atualização do Estudo das bacias de contribuição pluvial; 
III.4.1.5. Estudo Hidrológico; 
III.4.1.6 Anteprojeto de Engenharia; 
III.4.1.7. Reunião com a equipe técnica da Prefeitura para aprovação do Anteprojeto de 
Engenharia. 

III.5. Levantamentos de Campo 

Para detalhamento dos Projetos Executivos deverão ser obtidos dados de campo 
compreendendo: 
 
III.5.1 Levantamentos topográficos; 

 
III.5.2 Sondagem para estudos de fundações. 

III.6. Projeto Executivo 
 
III.6.1. O detalhamento do Projeto Executivo na revisão do projeto existente e 
detalhamento dos sistemas de Macro e Microdrenagem compreendem as seguintes etapas: 
 
III.6.1.1. Sistema de Microdrenagem com captações, redes coletoras e de deságues; 
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III.6.1.2. Sistema de Macrodrenagem em seu segmento urbano; 
III.6.1.3. Elaboração de relatórios técnicos contendo os memoriais descritivos e de 
cálculo; 
III.6.1.4. Especificações técnicas de materiais e equipamentos; 
III.6.1.5. Elaboração de planilha de quantidades e preços para implantação das obras. 
 
III.6.2. O projeto será apresentado em 6 (seis) relatórios técnicos, correspondentes aos 
produtos a serem medidos, conforme descrito a seguir: 
 
III.6.2.1. Estudo de concepção do sistema contemplando o anteprojeto de engenharia; 
III.6.2.2. Execução dos levantamentos topográficos de áreas; 
III.6.2.3. Execução de sondagens à percussão de reconhecimento do subsolo; 
III.6.2.4. Projetos Executivos do sistema de Microdrenagem com captações e redes 
coletoras e de deságues, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e 
especificações técnicas de materiais e serviços; 
III.6.2.5. Projeto Executivo de Macrodrenagem em seu segmento urbano com os 
respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas de materiais e 
serviços; 
III.6.2.6. Execução das planilhas de quantidades e preços para implantação das obras. 
III.6.3 Os Projetos e respectivas plantas, memoriais e planilhas serão encadernados, 
assinados e acompanhados com cópia da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
do profissional devidamente habilitado, respeitando as atribuições definidas pelo CREA. 
A versão final deverá ser entregue em 5 (cinco) cópias impressas e 1 (uma) cópia em meio 
digital. 
 
IV – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E RESPECTIVOS 
EFLUENTES, COM ANÁLISES DOS CORPOS RECEPTORES, DE PEQUENAS 
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. 
 
IV.1. Justificativa 
 
IV.1.1. Atualmente, decorrente dos esforços da atual administração, redes coletoras de 
esgotos sanitários estão sendo implantadas em diversas localidades, em conjunto com as 
obras de urbanização e pavimentação. 
 
IV.1.2. Com a implantação das redes coletoras faz-se necessária a elaboração dos projetos 
das Estações Elevatórias, das ETE’s – Estações de Tratamento de Esgotos e dos Efluentes 
com análise dos corpos receptores, para complementação dos sistemas. 
 
IV.1.3. A falta de investimentos na área de coleta e tratamento de esgoto durante gestões 
anteriores, tem agravado sobremaneira esses problemas. 
 
IV.1.4. A lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes para o Saneamento 
Básico, entende-se que saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para 
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melhorar a qualidade de vida da população, impedindo que fatores físicos de efeitos 
nocivos à saúde possa prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico mental e social. O 
Esgotamento Sanitário é um dos pilares fundamentais no saneamento básico, e uma das 
exigências do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município do Presidente 
Kennedy. 
 
IV.1.5. A falta de Sistema de esgoto é um problema de saúde pública, pois pode provocar 
doenças que são transmitidas por meio hídrico ou pelo contato direto com o esgoto. 
Segundo estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil, cidades que investem em 
saneamento básico ao longo dos anos chegam a gastar 40 vezes menos em saúde do que 
cidades que nada investem e convivem com doenças de água poluída. 
 
IV.2. Metodologia 

IV.2.1. A elaboração dos Projetos dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto 
Sanitário das localidades deverá ser feita conforme os critérios e orientações 
metodológicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
IV.2.2. A revisão do Projeto do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 
deverá ser feita conforme os critérios e orientações metodológicas definidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) entre outras normas vigentes e 
literaturas relacionadas aos aspectos do sistema de esgotamento sanitário. 
 
� NBR 9648- Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário; 
� NBR 9649- Projeto de Redes Coletora de Esgoto; 
� NBR 14486- Sistema Enterrado para Condução de Esgoto Sanitário. Projeto de 

Redes Coletoras com tubos de PVC; 
� NBR 12207- Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário; 
� NBR 12208- Projetos de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário; 
� NBR 12209- Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. 

IV.3. Escopo do Trabalho 
 
IV.3.1. Estão contemplados neste objeto, desenvolvimento dos Projetos Executivos das 
Estações de Tratamento de Esgoto, das Estações Elevatórias e do deságue nos corpos 
receptores, em complementação às redes coletoras de esgoto já implantadas. 
 
IV.3.1.1. Todos os projetos deverão considerar a população final estimada para um 
horizonte mínimo de 20 anos. Para o levantamento populacional de cada comunidade 
utilizou-se como base para o cálculo da vazão o Plano Municipal de Saneamento Básico 
e também levou-se em consideração as estimativas de crescimento relacionadas as 
demandas referentes as obras e empreendimentos previstos no Município, como a Obra 
do Porto Central, Usina de Pelotização da empresa Ferrous Ressoucers, além dos 
investimentos realizados pelo próprio Município, que consequentemente atraem 
investimentos para a sede e comunidades locais. 
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IV.3.1.2. Para as populações de Praia de Marobá e Praia das Neves, foi utilizado o mapa 
de loteamento existente dessas comunidades. E demais comunidades considerou-se as 
informações obtidas do Plano Municipal de Saneamento Básico. Estimando um 
crescimento de três vezes maior, comparando-se atualmente, para um horizonte de vinte 
anos. Estas estimativas devem ser confirmadas e revistas na elaboração dos Projetos 
Executivos. 
 
IV.3.2. Os Projetos Executivos serão realizados para atendimento das seguintes 
localidades: 
 
IV.3.2.1. PRAIA DE MAROBÁ- 
Popfinal=7.171 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 7171*150/86400 
Q=12,44 l/s 
 
IV.3.2.2. PRAIA DAS NEVES- 
Popfinal=4.866 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 4.866*150/86400 
Q=8,44 l/s 

 
IV.3.2.3. JAQUEIRA/AREINHA- 
Popfinal=1.360  hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 4.080*150/86400 
Q=7,08 l/s 

 
IV.3.2.4. SANTO EDUARDO 
Popfinal=1.296 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 1.296*150/86400 
Q=2,25 l/s 
 
IV.3.2.5 SÃO SALVADOR- 
Popfinal=1.197 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 1.197*150/86400 
Q=2,08 l/s 

 
IV.3.2.6 SANTA LÚCIA - 
Popfinal=1.479 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 1.479*150/86400 
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Q=2,57 l/s 
 
IV.3.2.7 SÃO PAULO - 
Popfinal=1.197 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 1.197*150/86400 
Q=2,08 l/s 
 
IV.3.2.8 CAMPO NOVO - 
Popfinal=1.020 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 1.020*150/86400 
Q=1,77 l/s 
 
IV.3.2.9 BOA ESPERANÇA- 
Popfinal=1.011hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 1.011*150/86400 
Q=1,75 l/s 

 
IV.3.2.10 MINEIRINHO- 
Popfinal=753 hab 
Per capita=150 l/dia 
Q= 753*150/86400 
Q=1,30 l/s 

IV.4. Estudo de Concepção 
 
IV.4.1. Este Estudo será subdividido nas etapas seguintes: 
 
IV.4.1.1. Serão analisadas as condições atuais para implantação das unidades do sistema 
de esgotamento sanitário; 
IV.4.1.2. Visita técnica às áreas de implantação dos projetos; 
IV.4.1.3. Estudo populacional; 
IV.4.1.4. Anteprojeto de Engenharia; 
IV.4.1.5. Reunião com a equipe técnica da Prefeitura para definição das áreas disponíveis 
e aprovação do Anteprojeto de Engenharia. 

IV.5. Levantamentos de Campo 

Para detalhamento dos Projetos Executivos deverão ser obtidos dados de campo 
compreendendo: 
 
IV.5.1. Levantamentos topográficos; 
IV.5.1.2. Sondagem para estudos de fundações. 
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IV.6. Projetos Executivos 
 
IV.6.1. O detalhamento do Projeto Executivo será desenvolvido para cada Localidade 
compreendendo as seguintes etapas: 
 
IV.6.1.1. Estações elevatórias; 
IV.6.1.2. Estações de tratamento de esgoto; 
IV.6.1.3. Emissário para lançamento de efluentes no corpo receptor; 
IV.6.1.4. Elaboração de memoriais descritivos e de cálculo; 
IV.6.1.5. Especificações técnicas de materiais e equipamentos; 
IV.6.1.6 Elaboração de planilha de quantidades e preços para implantação das obras. 

 
IV.6.2. Os projetos serão apresentados em 14 (quatorze) relatórios técnicos, 
correspondentes aos produtos a serem medidos, conforme descrito a seguir: 
 
IV.6.2.1. Estudos de concepção do sistema de cada localidade contemplando o anteprojeto 
de engenharia; 
IV.6.2.2. Execução dos levantamentos topográficos de áreas; 
IV.6.2.3. Execução de sondagens à percussão de reconhecimento do subsolo; 
IV.6.2.4. Execução de sondagens rotativas; 
IV.6.2.5. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade Praia de 
Marobá, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas 
de materiais e equipamentos; 
IV.6.2.6. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade Praia das 
Neves, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas 
de materiais e equipamentos; 
IV.6.2.7. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade 
Jaqueira/Areinha, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações 
técnicas de materiais e equipamentos; 
IV6.2.8. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade Santo 
Eduardo, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas 
de materiais e equipamentos; 
IV.6.2.9. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade São 
Salvador, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas 
de materiais e equipamentos; 
IV.6.2.10. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade Santa 
Lucia, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas de 
materiais e equipamentos; 
IV.6.2.11. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade São 
Paulo, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas de 
materiais e equipamentos; 
IV.6.2.12. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade Campo 
Novo, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações técnicas de 
materiais e equipamentos; 
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IV.6.2.13. Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade Boa 
Esperança, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações 
técnicas de materiais e equipamentos; 
IV.6.2.14 Projeto Executivo do Sistema de esgotamento sanitário da localidade 
Mineirinho, com os respectivos memoriais descritivos e de cálculo e especificações 
técnicas de materiais e equipamentos; 
 
IV.6.3. Os Projetos e respectivas plantas, memoriais e planilhas serão encadernados, 
assinados e acompanhados com cópia da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
do profissional devidamente habilitado, respeitando as atribuições definidas pelo CREA. 
A versão final deverá ser entregue em 5 (cinco) cópias impressas e 1 (uma) cópia em meio 
digital. 
 
V – SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA NO 
GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DAS LICENÇAS 
AMBIENTAIS DAS OBRAS. 
 
V.1. Justificativa 
 
V.1.1. Apesar de possuir uma Secretaria de Meio Ambiente, o município ainda não possui 
as condições ideais para licenciar e também para gerenciar processos de licenciamento 
junto aos órgãos ambientais. Algumas obras têm sido paralisadas pela falta de 
acompanhamento e atendimento às exigências dos órgãos ambientais. Os serviços 
previstos neste item, auxiliarão em muito a equipe técnica da Prefeitura na busca dos 
licenciamentos ambientais das obras a serem projetadas e construídas. 
 
V.2. Escopo do Trabalho 
 
V.2.1. Os serviços de Apoio no Gerenciamento dos processos para licenciamento 
compreendem duas etapas: 
 
V.2.1.1. Montagem dos processos com consolidação da documentação exigida pelo órgão 
ambiental competente; 
V.2.1.2. Apoio à equipe técnica da Prefeitura na análise das exigências do órgão ambiental 
competente para obtenção do licenciamento das obras. 
 
V.2.2. Os serviços de Apoio ao Gerenciamento de processos de Licenciamento serão 
consolidados em Relatórios/Documentos que serão os produtos a serem objeto de 
medição, conforme descrito a seguir: 

 
V.2.2.1. Montagem do processo de licenciamento ambiental para o Sistema de 
Abastecimento de água, com consolidação da documentação exigida pelo (s) órgão (s) 
ambiental (ais) competente (s); 
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V.2.2.2. Montagem do processo de licenciamento ambiental para o Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto da sede do Município, com consolidação da documentação exigida 
pelo (s) órgão (s) ambiental (ais) competente (s); 
V.2.2.3. Montagem do processo de licenciamento ambiental para o Sistema de Tratamento 
de Esgoto e Efluente, de cada Localidade, com consolidação da documentação exigida 
pelo (s) órgão (s) ambiental (ais) competente (s); 
V.2.2.4. Apoio à equipe técnica da Prefeitura na análise das exigências do (s) órgão (s) 
ambiental (ais) para obtenção de licenciamento. 
 
6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 
 
6.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E 
ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
6.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por funcionários da 
Comissão de Licitação, ou aqueles publicados em Órgão da empresa oficial. 
 
6.1.2. Deverá ser apresentada no Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação, a 
seguinte documentação: 
 
6.2. Habilitação Jurídica 
 

• Carteira de Identidade do Representante Legal da firma signatária da proposta; 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais ou civis, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

• Carta de credenciamento do representante da Licitante para participação na 
Licitação, datada e assinada pelo seu Diretor ou Responsável Legal, desde que a 
participação não seja feita pelo próprio titular ou titulares ou pelo Responsável 
legal. 

 
6.3. Regularidade Fiscal 

 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
• Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
• Prova de situação regular perante a Seguridade Social - INSS; 
• Prova de situação regular perante a Fazenda Federal; 
• Prova de situação regular perante a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
• Prova de situação regular perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 
 
6.4. Qualificação Econômica Financeira 
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• Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por ou balancetes ou balanços provisórios. 
O balanço das empresas Sociedades Anônima ou por Ações, deverá ser 
apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão 
apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado no Conselho 
de Contabilidade, mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e 
folha em que cada balanço se acha regularmente transcrito; 
 

• As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar 
balanços de constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente 
Licitação, autenticados por profissional habilitado para este fim; 
 

• Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial 
da Sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores da data 
desta licitação, caso não esteja expresso na mesma o prazo de validade; 
 

• Cálculos de Índices Econômicos Financeiros, em função de dados do Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em 
31/12/2004, a saber: 

 
E = Endividamento 
ILG  = Índice de Liquidez Geral 
ILC  = Índice de Liquidez Corrente 
 
6.4.1. Devendo possuir os seguintes índices: 
E – igual ou menor que 1,0 ( um vírgula zero) 
ILG –  igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero) 
ILC – igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero 
 
6.4.2 Não possuir nenhuma das condições citadas acima – relativas aos índices – 
inabilitará o licitante. 

 
• Prova de possuir na data desta licitação, um capital social integralizado, mínimo 

de 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação. 
 
7. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
a – Declaração da Licitante comprovando que esta tem pleno conhecimento do local e 
que se inteirou de todas as condições previstas para a elaboração da proposta e para 
prestação dos serviços previstos neste Termo de Referência; 
 
b – Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
- CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade 
relacionada com o objeto; 
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c – Registro ou inscrição dos responsáveis técnicos da empresa no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA; 
 
d – Comprovação de que possui em seu corpo técnico, profissional(ais) de nível superior 
com formação em engenharia, detentor de atestados de responsabilidade técnica, 
devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, fazendo-
se acompanhar das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo 
CREA, que comprovem ter o(s) profissional(ais), executado(s) para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante (CNPJ diferente) 
serviços relativos à elaboração de Projeto de Engenharia e prestação de serviços de 
características semelhantes às parcelas de maior relevância do objeto a ser contratado. As 
parcelas de maior relevância são: 
 

• Elaboração de projeto básico ou executivo/ e ou Revisão de sistema de tratamento 
e abastecimento de água; 

• Elaboração de projeto básico ou executivo/ e ou Revisão de sistema de coleta e 
tratamento de esgoto sanitário; 

• Elaboração de projeto básico ou executivo/ e ou Revisão de sistema de drenagem 
pluvial urbana; 

• Gerenciamento de processo para obtenção de licenciamento ambiental. 
 
O (s) Engenheiro (s) responsável (eis) Técnico (s) deverá (ao) comprovar que faz 
(em) parte do quadro permanente da empresa. A comprovação do vínculo 
empregatício do Engenheiro Responsável Técnico deverá ser feita através dos 
seguintes documentos: 

 
• No caso de ser sócio proprietário da empresa - através da apresentação do contrato 

social da empresa registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Físicas e Jurídicas; 

• No caso de diretor estatutário de sociedade anônima – através da ata de investidura 
no cargo; 

• No caso de empregado da empresa através de cópia autenticada da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS e Registro do empregado no Ministério do 
Trabalho; 

• No caso de responsável técnico através de Certidão de Registro e Quitação da 
empresa no CREA. 

• No caso de Contrato de Prestação de Serviços- Apresentar Contrato de Prestação 
de Serviço entre a Empresa e o Profissional. 

 
 – Apresentação de declaração da própria licitante de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da 
licitação. 
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8. PROPOSTA DE PREÇO 
 
8.1. A documentação da proposta de preço da licitante deverá conter: 
 
8.1.1. Carta de Apresentação de Proposta de Preços, datada, assinada por Diretor ou 
pessoa legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando o serviço que a empresa 
está concorrendo, o número do Edital, o preço global para os serviços, em algarismos 
arábicos e por extenso, expresso em reais (R$), pelo qual a licitante se obriga a prestar os 
serviços previstos neste Termo de Referência, entendendo-se como tal, o resultado final 
obtido na Planilha de Quantidades e Preços, incluídos todos os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, 
lucro, despesas indiretas e eventuais, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre os 
serviços e o respectivo Contrato; 

 
8.1.2. Indicação na Carta de Apresentação de Proposta de Preços o prazo de validade da 
proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de sua apresentação. 
 
8.1.3. Planilha de Quantidades e Preços com os preços unitários e totais, expressa em 
reais (R$), corretamente preenchida e assinada pelo engenheiro responsável técnico, 
tendo como modelo a planilha orçamentária apresentada no edital. 
 
9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. ATESTADOS A SEREM CONSIDERADOS PARA PONTUAÇÃO 
 
9.1.1. Capacidade Técnica do Corpo Técnico da Licitante 
 
9.1.1.1. A comprovação de realização de serviços será efetuada por atestados em nome do (s) 
profissional (ais), emitidos por pessoas jurídicas públicas ou privadas, registrados no CREA da 
região pertinente, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT’s. 
 
9.2. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
9.2.1. Durante o exame das propostas técnicas, a Comissão de Licitação levará em conta, 
para efeito de julgamento, os seguintes fatores de avaliação: 
 
9.2.1.1. Fatores de Avaliação das Propostas Técnicas: 
 

• Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP). 
 
9.2.1.2. A valoração dos fatores de avaliação de cada proposta técnica será obtida através 
dos seguintes critérios: 
 
9.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO DA LICITANTE 
(EP) 
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9.3.1. A pontuação do fator Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP), 
será efetuada com base nos quadros a seguir. 
 
ENGENHEIRO COORDENADOR    
EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação 

por atestado 
Nº máximo     de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de projeto básico ou 
executivo/ e ou Revisão de sistema de 
tratamento e abastecimento de água 
 

7,5 2 15 

Elaboração de projeto básico ou 
executivo/e ou Revisão de rede coletora 
e tratamento de esgoto sanitário 

7,5 2 15 

Elaboração de projeto básico ou 
executivo/ e ou Revisão de sistema de 
drenagem pluvial urbana 
 

5 2 10 

Gerenciamento de processo para 
obtenção de licenciamento ambiental 

5 2 10 

  TOTAL 50 
 
ENGENHEIRO CIVIL/E OU 
ENGENHEIRO SANITARISTA 
 

   

EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação 
por atestado 
 

Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de projeto básico ou 
executivo/ e ou Revisão de sistema de 
tratamento e abastecimento de água 

7,5 2 15 

Elaboração de projeto básico ou 
executivo/ e ou de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário 

7,5 2 15 

  TOTAL 30 
   
ENGENHEIRO CIVIL    
EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação 

por atestado 
 

Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de projeto básico ou 
executivo/ e ou Revisão de sistema de 
drenagem pluvial urbana 

5 2 10 

  TOTAL 10 
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ENGENHEIRO AMBIENTAL    
EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação 

por atestado 
Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de estudos ambientais e 
Licenciamento ambiental 

5 2 10 

  TOTAL 10 
 

   
9.3.2. Não poderá ser indicado o mesmo profissional para mais de uma função. Neste 
caso, será considerada a pontuação da função de maior valoração. 
 
9.3.3. Os profissionais indicados para pontuação e pertencentes ao Corpo Técnico da 
Licitante, deverão apresentar cópias das respectivas carteiras e certidões de registro e 
quitação no CREA. 
 
9.3.4. Para que o profissional seja considerado como pertencente ao corpo técnico da 
licitante, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: carteira profissional 
(CTPS) do profissional, em que conste a licitante como contratante, contrato de prestação 
de serviço, ou contrato social da licitante, em que o profissional conste como sócio, ou da 
ata de investidura como dirigente de sociedade anônima, ou da Certidão de Registro e 
Quitação do CREA da Licitante, na qual conste o profissional como Responsável Técnico 
da empresa. 
 
9.4. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 
9.4.1. O valor máximo para efeito de pontuação para o CORPO TÉCNICO DA 
LICITANTE (EP) será igual a 100 (cem) pontos. 
 
9.4.1.1 Serão desclassificadas as Propostas Técnicas das licitantes que não atingirem a 
nota mínima de 50 % (cinquenta por cento) da pontuação total da Proposta Técnica. 
 
9.4.2. NOTA: A Pontuação Final da Proposta Técnica [PPT] será calculada conforme 
fórmula apresentada a seguir: 
 
PPT = EP 
 
9.5. CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
9.5.1. O critério para classificação das propostas de preço terá como referencial os preços 
unitários e como consequência, também o preço global. 
 
9.5.2. A proposta que apresentar qualquer item com preço unitário superior ao orçado pela 
Prefeitura para aquele mesmo item será DESCLASSIFICADA. 
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9.6. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
9.6.1. As propostas de preços serão pontuadas pela aplicação da razão matemática a seguir 
definida: 
 
PPP = MENOR PREÇO OFERTADO           X 100 
           PREÇO DA OFERTA ANALISADA 
 
Onde, 
[PPP]: Pontuação da Proposta de Preço 
 
Observação: a pontuação das Propostas de Preço será calculada até a segunda casa 
decimal, desprezando-se as demais. 
 
9.7. CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS (CFP) 
 
9.7.1. Após a valoração da Proposta Técnica e da Proposta de Preço deverão ser levados 
em conta, pela Comissão de Licitação, os seguintes parâmetros com os seus respectivos 
pesos: 
a) Proposta Técnica - PESO 05 (cinco). 
b) Proposta de Preço - PESO 05 (cinco). 
 
9.7.2. A Classificação Final das Propostas [CFP] será obtida pela aplicação da seguinte 
média ponderada: 
 
[CFP] = PPT x 5 + PPP x 5 
                        10 
Onde: 
PPT = Pontuação da Proposta Técnica 
PPP = Pontuação da Proposta de Preço 
 
Observação: a pontuação final será calculada até a segunda casa decimal, desprezando-se 
as demais. 
 
Será vencedora a proposta que obtiver a maior Pontuação Final, dentre aquelas 
classificadas. 
 
9.7.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 
2º do art. 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convidados. 
 
10. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
10.1. O prazo previsto para execução dos serviços é de 12 (doze) meses. 
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10.1.1. A prorrogação do prazo será permitida em conformidade com o disposto no art. 
57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, desde que 
cumpridas as formalidades previstas e demonstrado nos autos que a medida importará em 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 
 
11. PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 
11.1. A Planilha Orçamentária com Quantidades e Preços Unitários e Totais está 
apresentada no ANEXO. 

 


