PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022
ATENÇÃO:
REUNIÃO TÉCNICA OPCIONAL NO DIA 31/03/2022
CADASTRO DE LICITANTES ATÉ 31/03/2022
DOWNLOADS EM https://www.saaeoliveira.com.br/licitacoes#conteudo
O Recurso Contrato de Repasse nº. 906408/2020 Agência Nacional de Águas – ANA, Caixa
Processo nº. 1073503-18/2020. Programa Gestão de Recursos Hídricos – Programa Produtor de
Águas.
1- PREÂMBULO:
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, situado à Praça Maria José Cambraia Ribeiro nº
180 - Bairro Aldeia São Vicente, em Oliveira/MG, CEP 35.540-000, inscrito no CNPJ 22.988.000/000184, isento de Inscrição Estadual, torna público aos interessados que promoverá o presente
Certame, Processo Licitatório 0032/2022 na modalidade TOMADA DE PREÇO 001/2022 do tipo
“MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL”, regido pela Lei Federal 8.666/93 e todas suas
posteriores alterações, Decreto Municipal nº 3.717, de 03/04/2017, Lei Complementar nº 123/2006, e,
pelas demais normas e condições estabelecidas neste Edital.
A sessão pública para realização da Tomada de Preços 001/2022 será aberta no dia 05/04/2022 às
09:00 horas, do mesmo dia (horário de Brasília-DF), na sede administrativa do SAAE, localizada na
Praça Maria José Cambraia Ribeiro nº 180, no Bairro Aldeia São Vicente, município de Oliveira/MG,
para as prestações dos serviços no âmbito da Administração Municipal e pelas demais normas e
condições estabelecidas neste edital.
Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) ao (a) Presidente Cristina da Silva Rocha e Equipe de Apoio,
integrada pelos servidores, Sônia Cristina Azevedo, Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos, Isaías
Ferreira Castro e Lucas Passos de Souza designados pela Portaria 066/2022 de 01/02/2022.
2 – DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INSERIDOS NO PROGRAMA
DO PRODUTOR DAS ÁGUAS DO PROJETO RIO JACARÉ NO ÂMBITO DA MICROBACIA DO
RIBEIRÃO DO CORREGO DOS BOIS AFLUENTE DO RIO JACARÉ BACIA DO RIO GRANDE.
Conforme especificações e quantitativos estimados, constantes dos Anexos: I (Termo de Referência),
II (planilhas orçamentárias), Anexo III (Composição do BDI), que fazem parte integrante deste edital.
TODAS AS ETAPAS SERÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS - ANA.
3 - ÁREA SOLICITANTE:
Setor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
4 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
a)
Cópia
deste
edital
encontra-se
disponível
na
internet,
no
site
https://www.saaeoliveira.com.br/licitacoes#conteudo, PASTA DO PROCESSO LICITATÓRIO
032/2022, TOMADA DE PREÇOS 001/2022, EDITAL 004/2022.

b) As empresas que tiverem interesse em participar deste certame obrigam-se a acompanhar as
publicações
referentes
ao
processo
no
site
www.saaeoliveira.com.br,
ou
https://oliveira.atende.net/?pg=diariooficial, ou no quadro de aviso da autarquia, ou
https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao quando for o caso, com vista a possíveis
alterações e avisos.
c) Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail
compras@saaeoliveira.com.br . até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura dos
envelopes da documentação e das propostas de preços.
d) Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º dia útil,
e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes de
documentação e das propostas de preços, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o
e-mail compras@saaeoliveira.com.br ou protocolizado à Comissão Permanente de Licitações,
dirigidas ao (a) Presidente, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis,
auxiliado pelo setor jurídico.
e) O SAAE- Oliveira/MG não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou
outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Presidente, e, que, por
isso, sejam consideradas intempestivas.
f) Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
g) A decisão do (a) Presidente (a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site
desta Autarquia para conhecimento de todos os interessados.
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
5.1- Poderão participar da presente licitação todas as Pessoas Jurídicas, cujo objeto social seja
do ramo pertinente ao objeto licitado, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
5.1.1 - Os documentos exigidos para cadastramento estão dispostos nos itens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, até o
terceiro dia útil anterior à data de abertura da sessão pública, ou seja, até o dia 31/03/2022,
dentro do horário de expediente da Autarquia, de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 11:00 horas e
de 13:00 às 16:00 horas, para que possa ser emitido o C.R.C. (Certificado de Registro Cadastral).
5.1.2 - Os documentos relativos ao cadastro de licitante poderão ser entregues presencialmente ou via
correio na Seção de Material, Transporte e patrimônio. Em caso de entrega via correio, será
considerada a data do recebimento, e não a data da postagem.
5.1.3 - O Cadastro também poderá ser realizado mediante o envio da documentação para o e-mail
compras@saaeoliveira.com.br , o licitante deverá confirmar o recebimento.
5.2- Requisitos para os não cadastrados:
As Pessoas Jurídicas que NÃO possuem cadastro junto ao SAAE/Oliveira, interessadas em
participar desta licitação, deverão apresentar também até terceiro dia útil anterior à data de
abertura da sessão pública, ou seja, até o dia 31/03/2022 toda a documentação exigida nos itens
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, para o seu devido, comprovando sua especialização no ramo pertinente ao objeto
ora licitado. Os documentos deverão ser protocolados à Comissão Permanente de Licitações na sede
administrativa do SAAE ou através do e-mail compras@saaeoliveira.com.br .

5.3- Documentação exigida para o cadastramento:
5.3.1- Regularidade Jurídica:


Registro comercial no caso de empresa individual, conforme ART.28 INCISO II;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, conforme ART.28, INCISO III;



Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretores
em exercício, conforme ART.28, INCISO IV;



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, conforme ART.28, INCISO V;



Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia de todos os
sócios;

5.3.2- Regularidade Fiscal:


Prova de inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme ART.29,
INCISO I;



Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo
inclusive as contribuições previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme ART. 29, INCISOS III;



Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, conforme ART. 29,
INCISO III;



Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, ART. 29,
INCISO III;



Certificado de regularidade relativo ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei,
emitido pela Caixa Econômica Federal, conforme ART.29, INCISO IV;

5.3.3- Regularidade Trabalhista:


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Decreto-Lei 5452 de 01/05/1943
e introduzido pela Lei 12.440/11, conforme ART.29, INCISO V;

5.4- Das Restrições:
NÃO poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que:
5.4.1- Possuírem Sócio, Diretor ou responsável Técnico que tenha tido vínculo empregatício com o
SAAE há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de publicação do instrumento
convocatório (Edital).
5.4.2- Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

5.4.3- Que não realizarem em tempo hábil a visita técnica obrigatória;
5.4.4- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
5.4.5- Que estejam com o direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (federal,
estadual ou municipal) SUSPENSO, ou que por estas tenham sido declaradas inidôneas;
5.4.6- Que estejam reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
5.4.7- Estrangeiras que não funcionem no País;
5.4.8- Suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar no SAAE- Oliveira/MG;
5.4.9- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante,
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
5.4.10 – Que não esteja com o C.R.C. (Certificado de Registro Cadastral), junto ao
SAAE/Oliveira.

5.5- Da Reunião Técnica Opcional:





A finalidade da Reunião Técnica OPCIONAL é a complementação de informações com o
objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do objeto e o conhecimento das condições
locais para o cumprimento das obrigações da licitação;
A reunião técnica será realizada no dia 31/03/2022, as 14:000 hs, na sede administrativa do
SAAE, situada à Praça Maria José Cambraia Ribeiro, 180, Bairro Aldeia São Vicente,
Oliveira/MG.
Após a REUNIÃO, será emitido pelo SAAE a Declaração da participação da Reunião Técnica,
que deverá ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação para aqueles que
optaram em participar. (ANEXO VII)
Caso o licitante opte em não participar da reunião, deverá assumir as responsabilidades
relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado. Deverá preencher a Declaração da não
participação da Reunião Técnica, que deverá ser apresentado juntamente com a documentação
de habilitação para aqueles que optaram em não participar. (ANEXO VIII)

6 – DO CREDENCIAMENTO:
6.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de procuração, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, conforme Anexo
IV deste Edital, sendo que o referido documento deverá ser apresentado separadamente pelo
representante da proponente, que, deverá ainda identificar-se e exibir Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente com fotografia.
6.2 - No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam comprovados seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente
também com a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia.
6.3 - O CRC - Certificado de Registro Cadastral deverá ser entregue juntamente ao credenciamento
fora do envelope de documentação.

6.4 - O Licitante enquadrado na microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP e também
como microempreendedor individual - MEI que desejar participar deverá comprovar tal condição
apresentando a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou outro documento equivalente
(para as ME e EPP) e o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI,
disponibilizado no Portal de Microempreendedor www.portaldoempreendedor.gov.br (para MEI).
6.5 - A Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação também deverá ser
entregue OBRIGATORIAMENTE juntamente com os demais documentos necessários para o
CREDENCIAMENTO, e, a sua não apresentação, ou apresentação em desconformidade com a
exigência prevista, inviabilizará a participação da proponente nesta LICITAÇÃO,
impossibilitando, em consequência, o recebimento dos ENVELOPES DE PROPOSTAS DE
PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. Fica facultada a utilização do modelo constante
no ANEXO V.
6.6 - Iniciada esta etapa e recebido o credenciamento, a declaração de habilitação, as Certidões de
enquadramento como ME, EPP ou MEI quando for o caso, o CRC atualizado, o (a) PRESIDENTE (A)
as examinará, decidindo acerca de suas validades jurídicas.
6.7 - O Licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
6.8 - O SAAE não se responsabilizará pelos envelopes enviados via correios, caso estes não
cheguem em tempo hábil para participação no certame. Cabe ao licitante o acompanhamento
da postagem e a verificação do recebimento dos envelopes pelo(a) PRESIDENTE até um dia
antes da abertura dos envelopes.
6.9 - O credenciamento NÃO é obrigatório, podendo o licitante participar do presente certame
sem representante credenciado, implicando na desistência de prática de atos presenciais,
desde que atenda a todas as demais disposições do presente edital. É admitido somente um
representante por proponente. A ausência da documentação referida neste item ou a
apresentação em desconformidade com as exigências previstas neste Edital impossibilitará o
representante de se manifestar, exclusivamente, no tocante aos atos, inclusive recurso.
7 – ABERTURA DOS ENVELOPES:
Os envelopes, Juntamente com toda documentação e com os anexos e as Propostas de Preços,
deverão ser entregues até na data, local e horário previstos no ITEM 1 (preâmbulo) deste Edital, onde
a Comissão Permanente de Licitações estará reunida em sessão pública, para abertura dos mesmos.
Os envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis.
O envelope nº 1 deverá conter os documentos de HABILITAÇÃO.
O envelope nº 2 deverá conter a PROPOSTA DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E BDI
preferencialmente em 01 (uma) via, endereçada ao SAAE e devidamente assinada.
Os envelopes de documentação e propostas de preços deverão conter em sua parte externa frontal os
seguintes dizeres:
Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto

À Comissão Permanente de Licitações
Referente à Tomada de Preços 001/2022
Razão Social da licitante: ______________
CNPJ: ____________________________

À Comissão Permanente de Licitações
Referente à Tomada de Preços 001/2022
Razão Social da licitante: ____________
CNPJ: ___________________________

Envelope
Habilitação

Nº1

Documentação

de

Envelope Nº 2- Proposta de Preços

Os envelopes não protocolados pela Comissão Permanente de Licitações ou protocolados fora do
prazo estipulado para a entrega serão devolvidos intactos, mediante recibo.
7.1 - DA HABILITAÇÃO:
7.1.1 – O envelope nº 01- Documentação de Habilitação, deverá conter:
7.1.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:


Cédula de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia (de todos os sócios),
caso o sócio sustente condição de empresa jurídica apresentar o CNPJ emitido com no mínimo
30 dias da data da abertura da sessão e contrato social em vigor. ART. 28, INCISO I;



Registro comercial no caso de empresa individual, conforme ART.28 INCISO II;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, conforme ART.28, INCISO III;



Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretores
em exercício, conforme ART.28, INCISO IV;



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, conforme ART.28, INCISO V;

Caso o Contrato Social em vigor ou documento equivalente, as identificações de todos os
sócios, tenha sido apresentado durante o credenciamento, não será necessária a apresentação
do mesmo na fase de habilitação.
7.1.1.2- REGULARIDADE FISCAL:


Prova de inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme ART.29,
INCISO I;



Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo
inclusive as contribuições previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme ART. 29, INCISOS III;



Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, conforme ART. 29,
INCISO III;



Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, ART. 29,
INCISO III;



Certificado de regularidade relativo ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei,
emitido pela Caixa Econômica Federal, conforme ART.29, INCISO IV;

Em caso de Microempreendedor Individual – MEI que não possua empregados registrados e
consequentemente não possuir o Certificado de regularidade relativo ao FGTS, deverá pegar uma
declaração assinada pelo seu contador que não possua empregados registrados.
7.1.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA:


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Decreto-Lei 5452 de 01/05/1943
e introduzido pela Lei 12.440/11, conforme ART.29, INCISO V;



Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República,
que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, (modelo
Anexo VI) deste Edital.

7.1.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA


Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com prazo
máximo de expedição de 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do envelope de
documentação.

7.1.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


Deverão ser apresentados em original (is) ou cópia (s) autenticada (s) de atestado (s) de
capacidade técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando o fornecimento/atendimento satisfatório do
objeto, por parte da licitante, com características funcionais idênticas e ou similares ao objeto
da presente licitação. É indispensável que os atestados de capacidade técnica da licitante,
atestem com exatidão o solicitado no objeto da licitação como um todo, e caso haja
necessidade o (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar que seja feita reconhecimento firma por
verdadeiro ou semelhança em Cartório de Notas.



O SAAE, a qualquer momento que entender necessário, poderá solicitar a apresentação das
notas fiscais e/ou Contrato mencionadas no Atestado



Prova de registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com jurisdição no estado
em que está sediada a empresa, com validade na data de entrega da documentação, e
indicação do (s) responsável (is) técnico (s) da empresa.



A comprovação de vínculo profissional entre a licitante e o responsável técnico far-se-á com a
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante; do contrato social do licitante em que conste o(s) profissional(is) como sócio(s); da
ata de eleição do diretor (caso de sociedade anônima); do contrato de prestação de serviços;
ou, ainda, de declaração da contratação futura do(s) profissional(is) detentor(es) da(s)
certidão(ões) apresentada(s), desde que acompanhada(s) de declaração de anuência do(s)
profissional(is).



Certidão de Registro de pessoa física no CREA/CAU, em nome do profissional detentor do
atestado apresentado, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação,
emitida pelo CREA/CAU, sendo dispensada, caso o nome do profissional conste como
responsável técnico na certidão de registro de pessoa jurídica da licitante.

7.1.1.6 – REUNIÃO TÉCNICA:


Apresentação da declaração de participação ou a declaração da não participação a Reunião
Técnica, ANEXO (VII ou VIII)

7.1.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou ainda por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo (a)
Presidente (a).
7.1.3 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e,
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo.
7.1.4 - As MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP OU EQUIPARADAS
deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
7.1.5 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
ME, EPP ou EQUIPARADA for habilitada no certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Autarquia, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
7.1.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93,
sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
7.1.7 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e,
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo.
7.1.8 - As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, que vierem a participar deste
certame, deverão apresentar a Certidão Simplificada ou outro documento equivalente expedido
pela Junta Comercial do Estado do domicílio do licitante , e também toda a documentação exigida
para efeito da comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
quando lhe será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Autarquia, para que seja
providenciada a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
7.1.9 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal
8.666/93, sendo facultado ao (a) presidente convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
7.2 – PROPOSTA DE PREÇO
7.2.1 - O envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, deverá conter:
A proposta de preços deverá ser apresentadas preferencialmente em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante (com indicação da razão social, endereço completo e CNPJ, número do
processo licitatório e da Tomada de Preços), destinadas ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em
língua portuguesa, salvo quando às expressões técnicas de uso corrente, redigidas com clareza, sem

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas e carimbadas, e,
rubricadas em todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente;
7.2.2 – NÃO ter validade inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação,
7.2.3 - Ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus Anexos, em
moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por extenso;
7.2.4 - Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e
despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
7.2.5 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.2.6 - Quaisquer tributos, custos, despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta ou
incorretamente cotadas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título;
7.2.7- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da Licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.2.8 - Na composição de preços unitários, o licitante deverá apresentar DISCRIMINADAMENTE AS
PARCELAS RELATIVAS À MÃO DE OBRA, MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.
7.2.9 - Cronograma físico/financeiro, observando o prazo de execução e as condições de pagamentos
estabelecidas neste edital.
7.2.10 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
(BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS).
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
8.1- As propostas de preços serão julgadas e adjudicadas considerando- se o MENOR PREÇO POR
EMPREITADA GLOBAL.
8.2- Nas propostas de preços, os valores cotados deverão ser fixos e irreajustáveis, com duas casas
decimais depois da vírgula e deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos e
obrigações trabalhistas.
8.3- No local, dia e horário devidamente designados, os envelopes de “Proposta”, ainda invioláveis e
acobertados em outro envelope, lacrado e rubricado anteriormente, serão apresentados pela
Comissão Permanente de Licitações a todos os presentes. Em seguida, os envelopes serão abertos e
as propostas nele contidas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e
pelos representantes das licitantes presentes e demais convidados para a sessão pública.
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que:
8.4.1- Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou
apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.4.2- Estiverem em desacordo com as exigências deste Edital e seus anexos e com a Lei Federal
8.666/93 e todas as suas posteriores alterações;
8.4.3- Estiverem incompletas;

8.4.4- Apresentarem preço manifestadamente inexequível;
8.4.5- Apresentarem preço simbólico ou de valor zero;
8.3.6- Não sejam feitas em moeda corrente;
8.4.7- Não serão aceitas propostas que não atendam aos objetivos desta Tomada de Preços;
8.4.8 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
8.4.9 - Não serão consideradas propostas apresentadas por consórcios ou grupo de firmas.
8.5- A Comissão Permanente de Licitações procederá à classificação da proposta e decidirá pela mais
vantajosa, de acordo com o MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, ou seja, aquela que
apresentar menor valor para a execução serviços, observado as regras do Artigo 48 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. Fica reservada ao poder licitante a faculdade de exigir, a
qualquer tempo, demonstração de que as condições relativas aos coeficientes de produtividade
considerados na proposta são compatíveis com o serviço e de que os custos dos insumos são
coerentes com os praticados pelo mercado.
8.6- O julgamento das propostas será lavrado em Ata, cabendo recurso nos termos do ÍTEM 9 e da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
8.7- Não será inabilitada ou desclassificada a licitante pela simples ocorrência de vícios, que, a juízo
da Comissão Permanente de Licitações, possam ser sanados, sem a quebra da igualdade de
tratamento oferecido a todas as licitantes.
8.8- Durante o julgamento não serão reformulados os fatores e critérios previstos neste Edital e em
seus Anexos, sob pena de responsabilidade.
8.9- No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por
SORTEIO, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro
processo (Artigo 45, Parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93).
8.10- A Comissão Permanente de Licitações reserva-se, caso necessário, o direito de analisar e julgar,
tanto na fase de habilitação quanto na de classificação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, o conteúdo
dos envelopes apresentados, durante os quais poderá realizar diligências para esclarecimento do que
entender necessário.
8.11- Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações ou recursos e assinar Atas e lista de
presença os representantes devidamente credenciados.
9 – DOS RECURSOS:
9.1 - É facultado aos licitantes nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93, inciso I, a interposição de
recursos ao (a) presidente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da lavratura da ata da
Comissão Permanente de Licitações.
9.2 - O julgamento dos recursos será realizado da forma como determina a Lei 8666/93 com suas
posteriores alterações.
9.3 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
Serem encaminhado para o endereço eletrônico compras@saaeoliveira.com.br, ou ser protocolizado
junto ao (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações, na sede administrativa da Autarquia,
em uma via original datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ

e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou
credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação, CPF do
signatário e comprovante do poder de representação legal.
10 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o (a) Presidente (a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo ao diretor da autarquia homologar o procedimento licitatório.
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais a Comissão Permanente de Licitações adjudicará o objeto ao licitante vencedor e o
Diretor homologará o procedimento licitatório.
11- DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
11.1- Todas as condições exigidas para a contratação de Serviços Relativos a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INSERIDOS NO PROGRAMA DO PRODUTOR DAS
ÁGUAS DO PROJETO RIO JACARÉ NO ÂMBITO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO CÓRREGO
DOS BOIS AFLUENTE DO RIO JACARÉ BACIA DO RIO GRANDE, estão dispostas no Termo de
Referência do objeto (Anexo I).
12 - DOS PREÇOS:
12.1 - Os valores máximos previstos para o serviço, conforme Tabela 10 do Termo de Referência
(Anexo I) – composições do custo são baseados no SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA
DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DATA referência TÉCNICA outubro/2021 –
publicação no site da CAIXA.
12.2. A SAAE de Oliveira/MG designará um coordenador/fiscal que será o responsável técnico pelo
contrato, que acompanhará a execução dos serviços do TR, fiscalizará o serviço efetuado e emitirá um
boletim de medição.
12.3. Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis;
13 - DO PAGAMENTO:
13.1 - O pagamento dos serviços de construção de cercamento, construção de cacimbas e construção
de curva de nível executados em cada propriedade, de acordo com os projetos disponibilizados pelo
SAAE de Oliveira/MG, se dará em 02 (dois) momentos, após aprovação de cada relatório fotográfico
de até 10 páginas (sem custos adicionais) da CONTRATADA, que poderão ser entregues até 15 dias
após a execução dos serviços, previsível para os meses de janeiro e/ou fevereiro de 2022.
13.2 - A execução do contrato será acompanhada pela Caixa Econômica Federal-CEF, visto que a
fonte de recursos será do OGU – Orçamento Geral da União, contrato 1073503-18/2020 – Programa
Produtor de Águas.
13.3 - Os pagamentos dos serviços estão previstos em 02 (dois) momentos, sendo:
1º Pagamento: Após a execução dos serviços de construção de cercamento, construção de cacimbas
e construção de curva de nível, previstas para serem executadas em janeiro/2022, comprovada
através do relatório fotográfico de até 10 páginas (sem custos adicionais).
2º Pagamento: Após a execução dos serviços de construção de cercamento, construção de cacimbas,
previstas para serem executadas em fevereiro/2022, comprovada através do relatório fotográfico de
até 10 páginas (sem custos adicionais).

13.4 - A CEF receberá o boletim de medição encaminhado pelo fiscal do contrato após aprovação dos
relatórios, e após análise a CEF realizará o desbloqueio dos recursos para pagamento conforme
trâmites da SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG.
13.5. Em caso de irregularidade (s) na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento, sem
alteração de seu valor, será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizada.
14. ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O valor estimado para a contratação será de R$ R$ 504.917,07 (Quinhentos e quatro mil,
novecentos e dezessete reais e sete centavos), conforme planilha orçamentária com base na tabela
SINAPI/OUT/2021. O desembolso das despesas decorrentes desta contratação correrá mediante
rubrica de dotação orçamentária, conforme Estimativa Orçamentária emitida pela Seção de
Contabilidade e autorizada pelo DIRETOR ADJUNTO DA AUTARQUIA. Será levada a crédito na
seguinte dotação: 17.541.1704 2. 142. 3390 39 (ficha 155)
15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial das obrigações decorrente desta licitação,
poderá acarretar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multas;
c) Suspensão temporária para participar em licitações promovidas pelo SAAE, por prazo de até 02
(dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE, enquanto perdurarem os motivos
determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
16- DA PENALIDADE DE MULTA:
16.1- A licitante vencedora sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do
empenho:
a) Caso a licitante à qual o objeto tenha sido adjudicado injustificadamente se recuse a firmar o Termo
de Contrato, a multa será 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta apresentada;
b) Caso venha incorrer atraso na entrega da obra a multa será de 0,33% (zero vírgula trinta e três por
cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato;
c) Caso seja constatado pelo SAAE a inadimplência contratual e/ou desistência do cumprimento do
Contrato por parte da CONTRATADA, independente de processo judicial, além de outras sanções
cabíveis, implicará em multa de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, reajustado até o
momento da cobrança, descontada, de logo, quando do pagamento da fatura apresentada pela
CONTRATADA, ou, se por este modo impossível, cobrada judicialmente.
16.2- Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:
a) Greve generalizada dos empregados da licitante vencedora;
b) Acidente que implique em retardamento da execução do objeto sem culpa por parte da licitante
vencedora;
c) Calamidade pública.
17 - DO CONTRATO

17.1 - O contrato terá validade de 12 meses a partir da data de assinatura, onde a execução dos
serviços de construção de cercamento de Áreas de Preservação Permanente para isolamento da área
de proteção da vegetação nativa seja fragmento florestal já estabelecido ou área objeto de
reflorestamento, construção de cacimbas e construção de curvas de nível, deverão ser realizadas de
acordo com o cronograma de execução.
17.2 - O contrato resultante do presente procedimento licitatório, não terá sua vigência prorrogada;
pois o SAAE/Oliveira foi enquadrado no nível I (Regime simplificado – Art 65 à 67 da Portaria 424).
Podendo o prazo inicialmente proposto ser prorrogado se houver algum atraso na liberação dos
recursos.
17.3- A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
contados da convocação para sua assinatura dentro do prazo, podendo ser prorrogado o referido
prazo em caso de situação justificável e aceita pela Administração.
17.3.1- A mora por parte da licitante vencedora em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo
estabelecido no presente Edital, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das
sanções administrativas previstas neste edital.
17.3.1.1- A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o instrumento contratual, dentro do
prazo estabelecido no presente Edital, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas
previstas neste Edital.
17.4 - A rescisão contratual poderá ocorrer nos termos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93
independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, sem que a futura Contratada, por
isso, tenha direito a qualquer reclamação ou indenização, salvo quanto ao objeto adquirido até o
momento da rescisão.
17.5 - Ocorrendo o aditamento unilateral deste contrato, nos termos do §1º do artigo 65 da Lei Federal
nº 8.666/93 esse se fará através de Termo Aditivo, reservando-se ao SAAE o direito de exigir, durante
a prorrogação, o mesmo atendimento prestado ao Contrato inicial.
18 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
18.1 - A contratada terá 10 (dez) dias corridos para iniciar a obra, contados da data do recebimento da
Ordem de Fornecimento emitida pela Seção de Material, Transporte e Patrimônio;
18.2 – A contratada deverá apresentar responsável técnico pelos serviços, devidamente registrado no
CREA e recolhimento das ART’s referentes aos serviços em questão.

18.4 - O SAAE/Oliveira/MG reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o
previsto no projeto e Anexos do Edital, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24,
inciso XI da Lei nº 8.666/93.
18.5 - A contratada será responsável por cumprir as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas
federais, estaduais, municipais e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT direta
e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, principalmente a legislação indicada no termo de
referência.

19 – DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Após a execução dos serviços do objeto licitado será emitido o boletim de medição pelo fiscal do
contrato;
19.1.1. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou referente aos produtos/materiais empregados;
19.2. A fiscalização do objeto licitado e supervisão dos serviços será exercida pela Diretoria, através
da Seção de Comunicação e Educação Ambiental e engenheiro a ser indicado, assim como a
avaliação e aprovação do cumprimento das obrigações contratuais. A existência da fiscalização não
eximirá a Contratada de nenhuma responsabilidade pela execução do contrato nos aspectos de
qualidade e segurança.
20 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
20.1- Os documentos que integram este Edital estão dispostos em 09 (nove) anexos, a saber:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II – Planilha Orçamentária
Anexo III - BDI
Anexo IV- Modelo de Carta de Credenciamento
Anexo V - Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos
Anexo VI- Declaração de Empregador de Pessoa Jurídica
Anexo VII – Modelo de Declaração da participação da Reunião Técnica
Anexo VIII- Modelo de Declaração da não participação da Reunião Técnica
Anexo IX - Minuta de Contrato
20.2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.
20.3- O (s) licitante (s) assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, e,
o SAAE não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, independente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
20.4- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo (a) presidente.
20.5- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
20.6- Na análise da documentação e no julgamento das Propostas, o (a) Presidente (a) poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
20.7- Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado
especificado e válido.
20.8- O (a) Presidente (a), no interesse do SAAE, poderá adotar medidas saneadoras, em qualquer
fase da licitação, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde
que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta, conforme disposto no § 3°,
do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

20.9- O não cumprimento da diligência, por parte da licitante, poderá ensejar a sua inabilitação e
desclassificação.
20.10- O (a) Presidente (a) poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à
confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o
documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência.
20.11- Os documentos poderão ser apresentados em original para autenticação da cópia pelo (a)
Presidente (a) ou membros da comissão, ou por meio cópia autenticada por cartório competente ou
por meio digital.
20.12- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do (a) presidente em contrário.
20.13- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Autarquia.
20.14- A participação do licitante neste certame implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam o certame.
20.15- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o SAAE revogála, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado,
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.
20.16 - O SAAE poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
20.17 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível, a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização pública da sessão desta Tomada de Preços.
20.18 - As normas que disciplinam essa Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.19 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital deverão ser encaminhados por escrito ao (a) presidente da Comissão Permanente de
Licitações, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira na sede
administrativa do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ou através do e-mail
compras@saaeoliveira.com.br.
20.20 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente
informal.
20.21 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução dos serviços
licitados.
20.22- O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Oliveira/MG, com exclusão
de qualquer outro.
Oliveira/MG, 15 de março de 2022.
CRISTINA DA SILVA ROCHA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PROJETO RIO JACARÉ VIVO
Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

RESTAURAÇÃO FLORESTAL –
CERCAMENTO. CONSERVAÇÃO
DE SOLO – CACIMBAS E CURVA DE
NÍVEL.

Agência Nacional de Águas – Programa Produtor de Água, ContratoCaixa
Econômica Federal: 1073503-18/2020.

Janeiro de 2022

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

FRANCIANE FÁTIMA QUEIROZ
Engenheira Ambiental
CREA/MG 215932/D
Elaboração e Estudos Técnicos
Projette Assessoria e Gerenciamento de Projetos

CRISTIANO ALMEIDA PRATA
Elaboração e Estudos Técnicos
Projette Assessoria e Gerenciamento de Projetos

ELIANE ASSUNÇÃO NUNES
Técnica em Meio Ambiente
Tecnóloga em Silvicultura
Elaboração e Estudos Técnicos.
Projette Assessoria e Gerenciamento de Projetos

LARISSA CRISTINA GOMES RIBEIRO
Técnica em Controle Ambiental
Engenheira Química
Elaboração e Estudos técnicos.
Projette Assessoria e Gerenciamento de Projetos

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Lucas Chagas Pacheco
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA 215.600/D
SAAE Oliveira

Rômer Silva Castanheira
Diretor Adjunto
SAAE Oliveira

1.

APRESENTAÇÃO

Termo de Referência para execução dos seguintes serviços: construção de cercamento de
áreas para conservação e recomposição do ecossistema local, construção de bacia de
contenção de água pluvial – cacimbas e construção de curvas de níveis, a execução dos
serviços supracitados se dará nas propriedades rurais inseridas no Programa Produtor de
Água – Projeto Rio Jacaré Vivo, situadas no município de Oliveira/MG, no âmbito da
Microbacia do Ribeirão do Córrego dos Bois – afluente do Rio Jacaré – Bacia do Rio
Grande.
O sistema de construção de bacia de contenção de água pluvial – cacimba consiste na
construção de pequenos barramentos da água de chuva (miniaçudes) à frente de cada
enxurrada perceptível nas margens das vias vicinais, pastagens, lavouras. Este sistema se
aplica bem na recuperação de solos degradados (compactados, erodidos), resultantes da
não observação de práticas conservacionistas do solo. A água da chuva captada por cada
cacimba infiltra no solo inúmeras vezes durante o ciclo da chuva, proporcionando infiltração
e elevação do lençol freático e umedecendo as baixadas.
As curvas de níveis são práticas mecânicas de conservação do solo destinadas ao controle
da erosão hídrica, das mais difundidas e utilizadas pelos agricultores, propiciando uma
melhor infiltração da água da chuva no solo, a fim de diminuir o avanço de processos
erosivo e melhorar o abastecimento de água na Microbacia do Córrego dos Bois.
Todas as etapas serão financiadas com recursos da Agência Nacional de Águas - ANA.

2.

OBJETIVO

O cercamento visa proteger fisicamente e isolar as áreas de preservação permanente de
nascentes e matas ciliares, existentes nas propriedades inseridas no projeto.
O sistema de construção de bacia de contenção de água pluvial – cacimba conta com
objetivo de captar a água das enxurradas, assegurando a infiltração da água acumulada na
cacimba e a retenção dos sedimentos e outras substâncias carreadas na enxurrada (terra,
adubo, agrotóxico, esterco e outros).
As cacimbas protegem os corpos d’água evitando o assoreamento e sua contaminação,
proporcionando a recarga do lençol d’água (aquífero freático), a surgência dos olhos d’água
e aumento da vazão das nascentes e demais corpos d’água.

As curvas de níveis são práticas mecânicas de conservação do solo para reter e infiltrar, ou
ainda escoar lentamente, as águas provenientes da parcela do lançante imediatamente
superior, de forma a minimizar o poder erosivo das enxurradas cortando o declive. As curvas
de níveis permitem a contenção de enxurradas, forçando a absorção da água da chuva pelo
solo, ou a drenagem lenta e segura do excesso de água.
Optou-se por fazer o trabalho com gradiente constante por se tratar de solos com moderada
a baixa capacidade de infiltração de água no solo (Latossolos, Argissolos e Cambissolos).

3.

DA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA ÁREA DE

INTERESSE

Os descritivos quantificativos apresentados nas tabelas 1,2 e 3 são baseados em
levantamentos, diagnósticos e trabalhos anteriores realizados no município de Oliveira/MG
as quantificações a serem atendidas na região de interesse no âmbito da Microbacia do
Ribeirão do Córrego dos Bois – afluente do Rio Jacaré – Bacia do Rio Grande, não
cabendo, portanto, qualquer exclusão dessa tipologia de serviços. Os levantamentos e
diagnósticos poderão ser consultados também na SAAE de Oliveira/MG.

Tabela 1 - Quantificação de cercamento na área de interesse

UNIDADE
PARÂMETRO

QUANT

DE MEDIDA

ATIVIDADE

LOCAL
Propriedades rurais inseridas
no Programa Produtor de
Água – Projeto Rio Jacaré

10.050,05
EXECUÇÃO¹

Metros
lineares

Cercamento

Vivo, situadas no Município
de Oliveira/MG, no âmbito da
Bacia do Rio Grande
afluente do Rio Jacaré, na
Microbacia hidrográfica do
Córrego dos Bois e seus
afluentes.

¹ - ¹tempo estimado = média de 9,2 min por metros lineares de cercamento.

Tabela 2 - Quantificação de cacimbas a serem construídas

UNIDADE
PARÂMETRO

QUANT

DE MEDIDA

ATIVIDADE

LOCAL
Propriedades rurais inseridas no

EXECUÇÃO¹

121

Unidades

Construção de

Programa Produtor de Água –

bacias de

Projeto Rio Jacaré Vivo, situadas

contenção de

no município de Oliveira/MG, no

águas pluviais

âmbito da Microbacia do Ribeirão

– cacimbas.

do Córrego dos Bois no Município
de Oliveira/MG – afluente do Rio
Jacaré – Bacia do Rio Grande.

¹ - tempo estimado = média de 2 horas por cacimbas.

Tabela 3 - Quantificação de curva de nível na área de interesse

PARÂMETRO

QUANT

UNIDADE
DE MEDIDA

ATIVIDADE

LOCAL
Propriedades rurais inseridas no
Programa Produtor de Água –
Projeto Rio Jacaré Vivo, situadas

EXECUÇÃO

8,36

Km

Curva de Nível

no Município de Oliveira/MG, no
âmbito da Microbacia do Ribeirão
do Córrego dos Bois no Município
de Oliveira/MG – afluente do Rio
Jacaré – Bacia do Rio Grande.

Para a quantificação deste termo de referência estimou-se que 13 (treze) propriedades que
estão na área de abrangência do projeto.
4.

INDICAÇÃO DAS ÁREAS DE EXECUÇÃO

A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG disponibilizará
as seguintes informações para a CONTRATADA:


Quantidade e localização das propriedades rurais;



Quadro com nome e telefone de cada proprietário e pessoa indicada por ele para

contato, conforme cadastro realizado previamente pela equipe do Projeto;


Projeto Individual da Propriedade (PIP) em formato digital (PDF) de cada propriedadecom

delimitação das respectivas propriedades e as ações executadas na área;

5.

EXECUÇÃO DO TRABALHO

Caberá à CONTRATADA realizar a execução dos seguintes serviços: construção de
cercamento, construção de bacia de contenção de água pluvial – cacimbas e construção de
curvas de níveis nas propriedades inseridas no projeto, e o fornecimento de todos os
materiais necessários para a adequada execução do trabalho, de acordo com os
cronogramas de execuções abaixo.
Nas tabelas 4, 5 e 6 foram consideradas as quantidades totais a serem construídas in loco,
não levando em consideração o período de entrega do relatório fotográfico como descrito na
tabela 8.
Tabela 4 - Quantificação para execução – Cercamento
QUANTIFICAÇÃO POR SERVIÇOS Á SEREM CONSTRUÍDOS - CERCAMENTO
SERVIÇO

TOTAL PREVISTO PARA
EXECUÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA

CERCAMENTO¹

10.050,05

METROS LINEARES

METRO LINEAR
POR DIA

POR SEMANA

POR MÊS

PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO

110,14

771,30

5025,0

2 MESES

O tempo estima do de serviço, especificamen te para a execução de 01 (um) metro linear de cerc a é de 9,2 minutos .

Tabela 5 - Quantificação para execução – Cacimba

s

Tabela 6 - Quantificação para execução – Curva de nível
QUANTIFICAÇÃO POR SERVIÇOSQUANTIFICAÇÃO POR SERVIÇOS Á SEREM CONSTRUÍDOS - CURVA DE NÍVEL

6.

SERVIÇO

TOTAL PREVISTO PARA
DEMARCAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA

CONSTRUÇÃO DE
CURVA DE NÍVEL

8,36

QUILÔMETROS

CRITÉRIO

DE

MEDIÇÃO,

PERÍODO DE EXECUÇÃO

1,4

FISCALIZAÇÃO,

8

PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO

5 DIAS

1 MÊS

ACOMPANHAMENTOS

E

PAGAMENTO

A medição dos serviços executados será por METRO LINEAR DE CERCA CONSTRUÍDO,
UNIDADE DE CACIMBAS CONSTRUÍDAS e QUILÔMETRO DE CURVA DE NÍVEL
CONSTRUÍDAS.

Os valores máximos previstos para o serviço, conforme Tabela 7 – composições do custo
são baseados no SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DATA referência TÉCNICA 15/10/2021 – publicação no site da
CAIXA.

A SAAE de Oliveira/MG designará um coordenador/fiscal que será o
responsável técnico pelo contrato, que acompanhará a execução dos
serviços deste TR, fiscalizará o serviço efetuado e emitirá um boletim de
medição.
O acompanhamento da execução dos serviços previstos será por eventos
conforme as seguintes frentes de obras: construção de cercamento,
construção de cacimba e construção de curva de nível como apresenta a
Tabela 7 abaixo.
Tabela 7 – Visão da Frente de Obra por Eventos.

N° do
Evento

1

2

Título do Evento

Construção de Cercamento

Nº da Frente de Obra

Frente de Obra

Nº do
Período de
Conclusão
do Evento

1

Propriedade Osvaldo Vieira - Área A

1

5

Propriedade José Eustáquio - Área E

2

6

Propriedade Luiz Gustavo - F

2

7

Propriedade Aylton Vargas - Área G

3

14

Propriedade Reinaldo Resende - Área M

3

1

Propriedade Osvaldo Vieira - Área A

1

2

Propriedade Renato Resende - Área B

1

3

Propriedade Marília Martins - Área C

1

4

Propriedade Marília Martins - Área D

1

5

Propriedade José Eustáquio - Área E

2

6

Propriedade Luiz Gustavo - F

2

7

Propriedade Aylton Vargas - Área G

2

8

Propriedade José Geraldo - Área H

3

9

Propriedade Adriano Resende - Área I

3

10

Propriedade Liaci Takizama - Área J

3

11

Propriedade Carlos Giovani- Área K

3

12

Propriedade Erna Ferreira de Souza - Área L

3

Construção de Cacimbas

N° do
Evento

3

4

Título do Evento

Nº da Frente de Obra

Construção de Curva de
Nível

PLACA DE OBRA

Nº do
Período de
Conclusão
do Evento

Frente de Obra

1

Propriedade Osvaldo Vieira - Área A

1

2

Propriedade Renato Resende - Área B

1

3

Propriedade Marília Martins - Área C

2

9

Propriedade Adriano Resende - Área I

3

14

Propriedade Reinaldo Resende - Área M

3

13

Placa de Obra

3

Fonte: Plataforma Mais Brasil,
janeiro de 2022.
Tabela 7.1 – Cronograma Físico – Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período deConclusão
do Evento

Percentual
Parcela

Valor Parcela

Percentual Acumulado

Valor Acumulado

1

44,31%

R$ 223.721,16

44,31%

R$ 223.721,16

2

13,10%

R$ 66.139,55

57,41%

R$ 289.862,86

3

42,59%

R$ 215.054,21

100,00%

R$ 504.917,07

Fonte: Plataforma Mais Brasil,
janeiro de 2022.

O pagamento dos serviços de construção de cercamento, construção de
cacimbas e construção de curva de nível executados em cada propriedade,
de acordo com os projetos disponibilizados pela SAAE de Oliveira/MG, se
dará em 02 (dois) momentos,
fotográfico

de

até

10

após aprovação

páginas

(sem

de

custos

cada

relatório

adicionais)

da

CONTRATADA, que poderão ser entregues até 15 dias após a execução
dos serviços, previsível para os meses de fevereiro e/ou março de 2022.

A execução do contrato será acompanhada pela Caixa Econômica FederalCEF, visto que a fonte de recursos será do OGU – Orçamento Geral da
União, contrato 1073503-18/2020 – Programa Produtor de Águas.
Os pagamentos dos serviços estão previstos em 02 (dois) momentos, sendo:

1º Pagamento: Após a execução dos serviços de construção de
cercamento, construção de cacimbas e construção de curva de nível,
previstas para serem executadas em janeiro/2022, comprovada através do
relatório fotográfico de até 10 páginas (sem custos adicionais).
2º Pagamento: Após a execução dos serviços de construção de
cercamento, construção de cacimbas, previstas para serem executadas em
fevereiro/2022, comprovada através do relatório fotográfico de até 10
páginas (sem custos adicionais).
A CEF receberá o boletim de medição encaminhado pelo fiscal do contrato
após aprovação dos relatórios, e após análise a CEF realizará o desbloqueio
dos recursos para pagamento conforme trâmites da SAAE - SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG.
7.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá validade de 12 meses a partir da data de assinatura, onde a
execução dos serviços de construção de cercamento de Áreas de
Preservação Permanente para isolamento da área de proteção da
vegetação nativa seja fragmento florestal já estabelecido ou área objeto de
reflorestamento, construção de cacimbas e construção de curvas de nível,
deverão ser realizadas de acordo com o cronograma de execução descrito
no item 05. Podendo o prazo inicialmente proposto ser prorrogado se houver
algum imprevisto justificado na execução do serviço.

8.

PLANILHA DE CUSTOS
Tabela 10 - Composição de custos – Construção de
Cercamento

MUNICÍPIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

OLIVEIRA/ MG
Cercamento de Áreas de
Preservação Permanente para
isolamento da área de
proteção da vegetação nativa

ESTADO DE MINAS GERAIS

C.G.C.M.F. 16.854.531/0001-81 - INSC. EST.: ISENTO

Praça XV DE NOVEMBRO, Nº 127, CENTRO - Oliveira/MG - CEP: 35.540-000
FONE: (37) 3332-9150 - Email: gabinete@oliveira.mg.gov.br

Nº Proposta: 019879/2020
Contrato de Repasse nº:1073503-18/2020
ITEM

DATA- BASE SINAPI: Outubro/2021
BDI (%): 27,83%
UNID.
QUANT.

DESCRIÇÃO

PREÇO
UNIT. SEM BDI

Referência
1

101202
Composição Analítico
Desonerado

1.1
1.2

339
5076

1.3
1.4
1.5

21138
88239
88262

CERCAMENTO
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

METROS
LINEARES

10050,05

33,65

COMPOSIÇÃO
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250
GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9

5,0000000
0,0120000

1,68
19,57

8,40
0,23

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,8800000
0,5307000
0,5307000

5,86
17,08
20,37

5,15
9,06
10,81

CUSTO TOTAL POR CADA METROS LINEARES Á SER EXECUTADO
VALOR COM BDI(27,83%) METROS LINEARES Á SER EXECUTADO
QUANTIDADE DE METROS LINEARES Á SER EXECUTADO
VALOR TOTAL DA META

33,65
43,01
10050,05
R$ 432.252,65

17 de Janeiro de 2022
Local/Data
Representante legal do tomador:
Nome: Rômer Silva Castanheira
Cargo:Diretor - Saae Oliveira
CPF: 081.906.646.03

Resp.Técnico pela Fiscalização da obra/serviço:
Nome: Lucas Chagas Pacheco
Cargo: Engenheiro Ambiental e Sanitarista - CREA 215.600/D
CPF: 113.452.276-20

Fonte: SINAPI,
outubro de 2021.
Tabela 10.1 - Composição de custos – Construção de Cacimbas

MUNICÍPIO:

OLIVEIRA/ MG

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE
CACIMBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.G.C.M.F. 16.854.531/0001-81 - INSC. EST.: ISENTO

Praça XV DE NOVEMBRO, Nº 127, CENTRO - Oliveira/MG - CEP:
35.540-000

Nº Proposta: 019879/2020
Contrato de Repasse nº:1073503-18/2020

DATA- BASE SINAPI: Outubro/2021
BDI (%): 27,83%

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Referência

1.1

90777
Composição Sintético
Desonerado

2
2.1

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
SEM BDI

H

0,5000000

41,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS

89032
Composição Sintético
Desonerado
5724

.

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

H

2,0000000

309,60

COMPOSIÇÃO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H

1,0000000

48,29

53817

H
1,0000000
53,13
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
88324
TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H
1,0000000
20,30
89029
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
H
1,0000000
27,01
89030
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014
H
1,0000000
6,07
COMPOSIÇÃO
VALOR UNITÁRIO SEM BDI CACIMBAS A SEREM EXECUTADAS
R$
351,10
VALOR UNITÁRIO COM BDI (27,83%) CACIMBAS Á SEREM EXECUTADAS
R$
448,81
QUANTIDADE DE CACIMBAS Á SEREM EXECUTADAS - UNIDADES
121,00
VALOR TOTAL DA META A SER EXECUTADA
R$ 54.306,01
17 de Janeiro de 2022
Local/Data
Representante legal do tomador:
Resp.Técnico pela Fiscalização da obra/serviço:
Nome: Rômer Silva Castanheira
Cargo:Diretor - Saae Oliveira
CPF: 081.906.646.03

Nome: Lucas Chagas Pacheco
Cargo: Engenheiro Ambiental e Sanitarista - CREA
215.600/D
CPF: 113.452.276-20

Fonte: SINAPI, outubro de 2021.

Tabela 10.2 - Composição de custos – Construção de Curva de Nível
MUNICÍPIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

OLIVEIRA / MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CURVA
DE NIVEL

C.G.C.M.F. 16.854.531/0001-81 - INSC. EST.: ISENTO

Praça XV DE NOVEMBRO, Nº 127, CENTRO - Oliveira/MG - CEP: 35.540-000
FONE: (37) 3332-9150 - Email: gabinete@oliveira.mg.gov.br

Nº Proposta: 019879/2020
Contrato de Repasse nº:1073503-18/2020

DATA- BASE SINAPI: Outubro/2021
BDI (%): 27,83%

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Referência

1.1

90777
Composição Sintético
Desonerado

2
2.2

UNID.

QUANT.

UNIT

PREÇO
TOTAL SEM BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000000

R$ 82,99

R$ 82,99

R$ 1.238,40

H
SERVIÇOS

89032
Composição Sintético
Desonerado

2.2.1

5724

2.2.2

53817

2.2.3
2.2.4
2.2.5

88324
89029
89030

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

H

8,0000000

R$154,80

COMPOSIÇÃO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H

1,0000000

48,29

H

1,0000000

53,13

H
H
H

1,0000000
1,0000000
1,0000000

20,30
27,01
6,07

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

VALOR UNITÁRIO SEM BDI DE QUILOMETRO A SER EXECUTADO
VALOR UNITÁRIO COM BDI (27,83%) DE QUILOMETRO A SER EXECUTADO
QUANTIDADE DE QUILOMETRO (km) A SER EXECUTADO
VALOR TOTAL DA META A SER EXECUTADA
17 de Janeiro de 2022
Local/Data
Representante legal do tomador:
Nome: Rômer Silva Castanheira
Cargo: Diretor - Saae Oliveira
CPF: 081.906.646.03

Fonte: SINAPI, outubro de 2021.

R$ 1.321,39
R$ 1.689,13
8,36
R$ 14.121,14

Resp.Técnico pela Fiscalização da obra/serviço:
Nome: Lucas Chagas Pacheco
Cargo: Engenheiro Ambiental e Sanitarista - CREA 215.600/D
CPF: 113.452.276-20

Tabela 10.3 - Composição de custos – Instalação e Fornecimento de Placa de Obra

MUNICÍPIO:
OBRA:

OLIVEIRA / MG
Placa de Obra

Nº Proposta: 019879/2020
Contrato de Repasse nº:1073503-18/2020

DATA- BASE SINAPI: Outubro/2021
BDI (%): 27,83%

ITEM

1

PREÇO
UNIT
UNIT. S/BDI
TOTAL C BDI
COM BDI

UNID
.

QUANT.

M²

5,70

R$581,54

R$743,38

R$4.237,27

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M

1,0000000

12,51

R$15,99

R$15,99

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M

4,0000000

8,33

R$10,65

R$42,59

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

M2

1,0000000

480,00

R$613,58

R$613,58

0,1100000

19,38

R$24,77

R$2,73

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
COMPOSIÇÃO

1.1

1.2

4417
INSUMO

4491
INSUMO

4813
INSUMO
1.3

5075
INSUMO
1.4

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30
KG
(2 3/4 X 10)

1.5

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262
COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO

H

1,0000000

20,37

R$26,04

R$26,04

1.6

SERVENTE COM ENCARGOS
88316
COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO

H

2,0000000

15,05

R$19,24

R$38,48

1.7

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
94962
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
COMPOSIÇÃO MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,0100000

311,09

R$397,67

R$3,98

TOTAL
17 de Janeiro de 2022
Local/Data
Representante legal do tomador:
Nome: Rômer Silva Castanheira
Cargo: Diretor - Saae Oliveira
CPF: 081.906.646.03

Fonte: SINAPI, outubro de 2021.

R$581,54

R$743,38

Resp.Técnico pela Fiscalização da
Nome: Lucas Chagas Pacheco
Cargo: Engenheiro Ambiental e Sanitarista - CREA
CPF: 113.452.276-20

Tabela 11 - Composição total de custos dos serviços

UNIDADES DE

ETAPAS

QUANTIDADE TOTAL

Construção de cercamento

10.050,05

Metros lineares

R$ 432.252,65

Construção de cacimbas

121

Unidades

R$ 54.306,01

Construção de curvas de nível

8,36

Quilômetros

R$ 14.121,14

Placa de Obra

5,70

Metros
Quadrados

R$ 4.237,27

MEDIDAS

VALOR TOTAL DO CONTRATO

VALOR TOTAL

R$ 504.917,07

Fonte: SINAPI, outubro de 2021.

9.

MEMORIAL DE CÁLCULO – CERCAMENTO

9.1.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

A contratação dos serviços aqui descritos envolve em uma etapa de execução:
construção decercamento.

9.2.

EXECUÇÃO

A contratada deverá realizar a construção do cercamento seguindo o projeto
técnico e disponibilizando no mínimo os equipamentos descritos nos itens
posteriores e já previstos na execução da obra, sem custo adicional,
cumprindo as devidas recomendações e tendo a aprovação da SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG, em
propriedades rurais particulares, localizadas no Município de Oliveira/MG na
Microbacia do

Ribeirão do Córrego dos Bois – afluente do Rio Jacaré –

Bacia do Rio Grande.

O tempo estimado de serviço, especificamente para a execução de 01 (um)
metro linear decerca é de 9,2 minutos.

9.3.

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO

A contratada deverá construir 10.050,05 metros lineares de cerca nos
seguintes seguimentos: cerca com mourões de madeira roliça – eucalipto
tratado com altura de 2,5 metros e diâmetro 8-10 cm, altura livre de 1,70
metros, cravados a 50 cm, com espaçamento de 4 metros entre mourões,
com 5 fios de arame farpado galvanizado, n° 14, classe 250, 2 unidades de
balancins entre vãos, 1 esticador (mourão em diagonal) a cada 10 mourões
(ou seja, no 11º mourão), os grampos de aço polidos 1 " X 9.
Os buracos dos mourões serão de 50 cm de profundidade e seção circular,
com 20 cm de diâmetro. Os mourões serão socados com terra até ficarem
firmes, para esticar o arame sem tombarem ou cederem.
10. MEMORIAL DE CÁLCULO – CACIMBAS

10.1. ASPECTOS DE RELEVÂNCIA NA CONCEPÇÃO DE CACIMBAS
10.2. DECLIVIDADE DO TERRENO

Os terrenos previstos a recebem as construções das cacimbas, apresentam
declividade de 12%, como análise em campo.
As barraginhas / cacimbas semicirculares devem ser construídas conforme
(BARROS, 2008), em terrenos com até 12% de declividade, ou seja, onde as
máquinas agrícolas podem operar, para que as mesmas possam exercer o
papel de barrar o carreamento dos sedimentos pela água da chuva e, ao
mesmo tempo, promovam condições para que a água da chuva de uma área
de contribuição específica possa infiltrar no solo, as mesmas devem estar
livres de acúmulos de camadas de sedimentos. Acima desse limite sua
implantação torna-se dispendiosa, além de comprometer a segurança da
estrutura.

10.3. DIMENSIONAMENTO DAS CACIMBAS

As dimensões da bacia variam de acordo com o seu formato, porém em
todos os casos, a linha de maior dimensão deverá ser posicionada no
sentido perpendicular ao declive do terreno (EMATER, 2005).

O modelo utilizado nas construções das referidas cacimbas será semicircular com 6 metros de diâmetro, profundidade de 1 metro e raio de 3
metros, o canal condutor deverá ter em média 0,5 m do ponto de início de
recebimento da água de enxurrada para dentro da cacimba, sendo a mesma
metragem para o canal extravasor ou ladrão (0,5 m) o qual deverá ser
construído na parte mais baixa do aterro da cacimba, onde a terra será
compactada paraevitar o rompimento da mesma.
De acordo com a EMBRAPA (2007), as bacias de infiltração devem estar
localizadas em áreas sujeitas a enxurradas ou escoamentos prejudiciais de
água. É preferível que as cacimbas sejam implantadas no interior de
propriedades rurais em carreadores, ao longo ou no final dos sistemas de
terraceamento e às margens de estradas vicinais, por terem esses locais
maior tendência ao processo erosivo causado pelo escoamento superficial
(EMBRAPA, 2005a).

10.4. CÁLCULO DE ESPAÇAMENTO ENTRE CACIMBAS
Perante Barros et al. (2013), as barraginhas / cacimbas devem ser
construídas dispersas nas áreas de agricultura e pastagem, sendo uma
barraginha / cacimba para cada área onde ocorra um volume significativo de
escoamento superficial. Conforme identificação dos pontos mais afetados
pelas enxurradas dentro do terreno e os melhores locais para implantação
das cacimbas, sendo os que se encontram demarcados nos projetos técnicos
os quais serão disponibilizados pela contratante.

10.5. CÁLCULO GEOMETRICO DAS CAIMBAS SEMICIRCULARES
O volume médio de água que será retido pela cacimba pode ser determinado
pela seguinte equação:

Onde:
V = volume de água a ser armazenado pela barraginha /
cacimbas em m3;Acontrib = área de contribuição para a
barraginha / cacimbas em m2;

ES = lâmina de escoamento
superficial em mm.Sendo:
V = 162,32 x 43,59 = 7,075m³
1000
O volume de água a ser armazenado por cacimbas será em média de 7,075m³.

A partir do volume de água a ser armazenado pela bacia já estabelecido, é
possível dimensioná-la considerando que o técnico responsável pelo projeto
pode determinar a profundidade ou o raio a ser utilizado na estrutura,
dependendo das condições de cada local. São passíveis de utilização as
seguintes equações a seguir (PRUSKI et al., 2009).

Para se determinar as características geométricas das barraginhas / cacimbas
semicirculares,devem se seguir a seguinte equação:

Onde:

R = raio da barraginha
semicircular em m;V =
volume de acumulação
em m3;
Hmáx = profundidade máxima de água a ser acumulada em m.

Resolução:
R= √[(4*7,075)/(𝜋. 1)]
R= √9
R=3

O raio das cacimbas será de 3 metros.
11.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

A contratação dos serviços aqui descritos envolve em uma etapa de execução:
construção decacimbas.

11.1. DA EXECUÇÃO

A contratada deverá construir 121 unidades de cacimbas (BACIA DE
CONTENÇÃO, CANAL CONDUTOR E EXTRAVASOR), seguindo Projeto
Técnico, em propriedade particular, localizada no Município de Oliveira/MG,
na Microbacia do Ribeirão do Córrego dos Bois – afluente do Rio Jacaré –
Bacia do Rio Grande.
O projeto técnico será disponibilizado pela equipe técnica SAAE - SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG e disponibilizado
previamente na ocasião do serviço.
12.

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA

CONSTRUÇÃO DECACIMBAS

Para construção das 121 unidades de cacimbas previstas será necessário a
utilização do seguinte equipamento: 01 (um) TRATOR DE ESTEIRA. O gasto
médio de horas para a construção de 01 (uma) cacimba, canal de admissão e
extravasor é de 2,0 horas.
Tabela 12 - Estrutura Básica para construção de cacimbas

CARACTERÍSTICA

DIMENSÕES E FORMATOS

PROFUNDIDADE (H)

1 METROS

FORMATO

SEMI-CIRCULAR

RAIO

3,0 METROS DE EIXO CENTRAL

DECLIVIDADE DE TERRENO

12 %

DISTANCIAMENTO ENTRE CACIMBAS

OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS
CONFORME ITEM 10.4

*Essas especificações poderão sofrer alterações de acordo com os levantamentos
realizados nas propriedades, devendo a contratada seguir os projetos
disponibilizados pela SAAE de Oliveira MG.

Um dos passos principais para a construção sistema de cacimbas é a
limpeza do terreno em que a mesma será implantada, incluindo-se a área do
entorno. A retirada de terra para a construção deve ser realizada do centro
para as extremidades, tomando cuidado para se manter as laterais
inclinadas formando um talude. Em terrenos com maior declividade, é

recomendado que o arraste seja realizado no sentido da sua caída e
que as cristas dotalude estejam niveladas (EMATER, 2005).

Conforme a EMATER (2005), o canal de chamada ou canal condutor, que é
o canal responsável pela condução da enxurrada para o interior da bacia
de infiltração, deve ser bem posicionado, utilizando-se em torno de 0,5m de
diferença entre o início do canal e a bacia, podendo ser construído com
retroescavadeira e revestido de formas diversas, como

por exemplo, com o uso de cascalho, seixos rolados, e em casos
específicos revestidos de concreto ou feitos a partir de manilhas de cimento.

Ao locar uma bacia de captação de água, devem-se considerar as
particularidades de cada trecho da estrada. Porém, de modo geral, tira-se
uma perpendicular à linha lateral da estrada dessa traça-se a linha que é a
bissetriz do ângulo.

Essa bissetriz corresponderá ao canal coletor à bacia e o diâmetro da bacia.
Nessa bissetriz são marcados dois pontos básicos: a distância da margem
da estrada à bacia, que corresponde ao canal de admissão, deve ser tal que
a declividade fique em torno de 1 a 3%.
O segundo ponto será a referência para locação do raio e da circunferência
da bacia. Após a etapa de locação define-se a profundidade (1,0m) e o raio
(3,0 m) da bacia, e inicia-se o trabalho de perfuração da mesma, e a
construção do canal coletor e extravasor.
Figura 1 - Projeto Barraginha - canal de condução e Bacia de
acumulação

Fonte: Dreno/GPRH/UFLA

Localizadas em pastagens, estradas com declividade de até 20%, para que
as mesmas possam exercer o papel de barrar o carreamento dos
sedimentos pela água da chuva e, ao mesmo tempo, promovam condições
para que a água da chuva de uma área de contribuição específica possa
infiltrar no solo, as mesmas devem estar livres de acúmulos de camadas de
sedimentos;
Figura 2 – Croqui Básico visão espacial da concepção de cacimbas.

Fonte: Projette Assessoria e Gerenciamento de Projetos,2021.

Desta forma, as cacimbas serão construídas as margens das estradas
vicinais e no interior das propriedades dos participantes do projeto, a frente
de cada enxurrada perceptível ou ao final das curvas de nível sendo estes
pontos os mais propícios a processo erosivos.

18.

MEMORIAL DE CÁLCULO – CURVA DE NÍVEL

18.1. ASPECTOS DE RELEVÂNCIA NA CONCEPÇÃO DE CURVA DE
NÍVEL

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que as curvas de
nível, também servem para auxiliar na localização e no posicionamento de
estradas e carreadores; posicionamento de terraços; como linhas guias ou

de orientação nas operações de preparo do solo e como niveladas básicas
ou mestras ou guias no plantio dos diferentes tipos de culturas (PIRES;
SOUZA, 2006).
As curvas de níveis também chamadas de curvas horizontais ou
hipsométricas são linhas que ligam pontos, na superfície do terreno, que
tenham a mesma cota (mesma altitude), sendo uma forma de representação
gráfica de grande relevância. Pois por meio desta representação é possível
identificar linhas e pontos importantes do terreno que definem sua forma e
indicam a caída das águas (TENÓRIO; SEIXAS, 2008).

A declividade de um terreno é a principal característica que condiciona a sua
capacidade de uso e é de grande relevância em relação à exploração
agrícola, pois pode afetar: o uso de máquinas, a velocidade da enxurrada, a
infiltração de água no solo, a disponibilidade de água no solo e a energia da
enxurrada (PIRES; SOUZA, 2006).

Caracteriza-se por um ângulo entre uma superfície inclinada e um plano
horizontal e é um dos fatores condicionantes dos processos erosivos, sendo
um dos principais parâmetros utilizados nas metodologias de classificação
da aptidão de uso do solo no Brasil (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995;
LEPSCH et al., 1991).

As curvas de nível podem ser determinadas em campo por meio de
aparelhos rudimentares ou de precisão. Dentre os processos mais utilizados
estão: locação com esquadros, locação com nível de mangueira, locação
com nível de precisão ou teodolito e locação de curvas com gradiente
(EMBRAPA,2012).

As práticas de terraceamento, curvas de nível e barragens de contenção
quando utilizadas em associação são bastante eficientes, pois evitam a
erosão e perdas de nutrientes, alémde ter papel fundamental na recarga do
lençol freático, pois ajuda na infiltração da água no solo (BERTONI;
LOMBARDI, 1985).

18.2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

A contratação dos serviços aqui descritos envolve em uma etapa de execução:
construção decurva de nível.

19.

EXECUÇÃO

A contratada deverá realizar a construção das curvas de nível seguindo o
projeto técnicoelaborado pelo mesmo, cumprindo as devidas recomendações
e tendo a aprovação da SAAE
- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG, em
propriedades rurais particulares, localizadas no Município de Oliveira/MG na
Microbacia do Ribeirão do Córrego dos Bois – afluente do Rio Jacaré – Bacia
do Rio Grande.
Para construção das curvas de nível o equipamento a ser utilizado será um
TRATOR DE ESTEIRA. Serão construídos 8,36 QUILÔMETROS DE CURVA
DE NÍVEL no interior de propriedades rurais, em locais estratégicos para
aumentar o controle da erosão e ajudar na recuperação de áreas degradadas.
O tempo estimado de serviço para a execução de curva de nível a ser
construída, incluindotempo de deslocamento será de 8 horas para cada
quilômetro.
20.

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA

CONSTRUÇÃO DECURVA DE NÍVEL

As curvas de nível consistem na distribuição em áreas agrícolas, de acordo:
com as características da chuva, como quantidade, duração e intensidade, e
da paisagem, comprimento da rampa, rugosidade do terreno, profundidade e
permeabilidade do solo, e práticas de manejo agrícola, como plantio
convencional, cultivo mínimo, plantio direto.
A construção de curvas de nível deverá ser composta por duas partes, a saber:
a) o canal coletor, de onde é retirada a massa de solo para compor a curva de
nível, e

b) o camalhão ou dique, construído com a massa de solo movimentada
do canal,conforme corte transversal apresentado na figura 01.

O volume do material para formação das curvas de nível será retirado da
recomposição topográfica a montante de cada curva de nível.
Figura 3 - Corte transversal de uma curva de nível com seção trapezoidal:
B= Base Maior doTrapézio b= base do canal do terraço ou base menor do
trapézio; h=altura do camalhão; I=largura da crista.

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Sul (1985) por
ALTRAN/TCBR – 2012.

Deve ter sempre uma secção mínima de 1,00m². O conjunto de canal e camalhão
devem proporcionar essa secção.
O que dá estabilidade ao terraço praticamente é um canal bem feito (taludes
suaves) e um camalhão de boa base e com barrancos suaves.
Os terraços e curvas de nível podem ser classificados quanto à função que
exercem, à largura da base ou faixa de terra movimentada, ao processo de
construção, à forma do perfildo terreno e ao alinhamento.
A construção consiste numa série de cortes e levantamento de terra.
Cortando a terra e fazendo a sua limpeza (RETIRADA) abre-se o canal.
Levantando-se a terra (TERRA CORTADA DO CANAL) forma-se o
camalhão. Então, corta-se e tira-se a terra para formar o canal e junta-se e
amontoa-se essa terra para formar o camalhão.
RECOMENDADO PARA A REGIÃO: TERRAÇO/CURVA DE NÍVEL EM
DESNÍVEL (COM GRADIENTE, DE DRENAGEM, COM DECLIVE OU DE
ESCOAMENTO):

ESPECIFICAÇÃO: Recomendado para solos com permeabilidade lenta ou
moderada (b textural e solos rasos), regiões de precipitações elevadas de
até 12% de declividade, apresenta declive suave, constante (uniforme) ou
variável (progressivo), com uma ou as duas extremidades abertas.
As curvas de nível de drenagem interceptam a enxurrada e, ao invés de
promover a sua infiltração no canal do terraço, conduzem-na para um
sistema de escoamento que pode ser uma grota vegetada ou um canal
escoadouro, sem que haja erosão no leito do canal. Em alguns tipos de
solos bastante permeáveis, como alguns latossolos vermelhos argilosos,
consegue-se, às vezes, dispensar com segurança os canais escoadouros.
Nas curvas de nível de drenagem, os princípios hidrológicos envolvidos no
dimensionamento são mais bem conhecidos e mais simples do que nas
curvas de nível de infiltração.
QUANTO À LARGURA DA BASE OU FAIXA DE TERRA MOVIMENTADA:
Refere-se à largura da faixa de movimentação de terra para a construção do
terraço, incluindo o canal e o camalhão.
São três os tipos de terraços no que diz respeito a largura da base ou da
faixa de terra movimentada: base estreita, base média e base larga, onde os
mais recomendados para a região da Microbacia do Ribeirão do Córrego
dos Bois – afluente do Rio Jacaré – Bacia do Rio Grande, são os de base
estreita e os de base média, dependendo da declividade do terreno.
BASE ESTREITA OU CORDÃO DE CONTORNO
- faixa movimentada de até 3 metros;
- uso em declividades de 12-18% ou mais,
- em áreas pequenas e culturas perenes;
- normalmente do tipo Nichol’s;
Figura 4 – Terraço/ curva de nível de base estreita

Fonte: UFLA

BASE MÉDIA
- faixa de movimentação de terra de 3 a 6 m;
- utilização em declividades de 10-12%,
- necessitando de trator e arado;
Figura 5 - Terraço/ curva de nível de base média

Fonte: UFLA

QUANTO AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO:

RECOMENDADO PARA A REGIÃO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO
CÓRREGO DOS BOIS – AFLUENTE DO RIO JACARÉ – BACIA DO RIO
GRANDE: TIPO NICHOL’S OU CANAL.
- movimentação de terra sempre de cima para baixo na rampa;
- estreita faixa de movimentação do terreno;
- indicado para declives inferiores a 18%;
- seção transversal do canal: aproximadamente triangular;
- implementos utilizados: arado reversível, pá carregadeira;
- pode ser construído com arado quando a declividade é >10%;
- a faixa do canal não pode ser aproveitada para o cultivo;
Figura 6 - Terraço tipo Nichol's ou canal

Fonte: UFLA

QUANTO À FORMA DO PERFIL DO

TERRENO: APLICAR: TERRAÇO /

CURVA DE NÍVEL COMUM

É a combinação de um canal com camalhão construído em nível ou com
gradiente, cuja função é interceptar a enxurrada, forçando sua absorção
pelo solo ou a retirada do excesso de água de maneira mais lenta, sem
provocar erosão. Cada curva de nível protege a área
de terra acima dele. A declividade máxima para sua construção é de 20%.
Figura 7 – Terraço/curva de nível comum

Fonte: UFLA

Tabela 14 - Tipos de terraços/curva de nível recomendados em função
da declividade doterreno

F
onte: UFLA O espaçamento é a distância entre um terraço e outro, sendo de

dois tipos: vertical ou horizontal. No dimensionamento de terraço/curva de
nível do tipo comum, os dois principais fatores a serem considerados são
(EMBRAPA, 2003):
a) Os espaços entre os terraços / curva de nível estabelecidos rigorosamente
de acordo com a declividade da área de forma a se evitar super ou
subdimensionamento dessas distâncias.
b) As secções mínimas dos terraços / curva de nível estabelecidas em função

da velocidade de infiltração da água no solo, intensidade máxima provável de
chuvas e volume de água a ser captado, inclusive da drenagem das estradas.
O espaçamento entre terraços / curva de nível é calculado em função da
capacidade de infiltração de água no solo, da resistência que o solo oferece
à erosão e do seu uso e manejo.
A equação usada para determinar o espaçamento vertical entre terraços / curva de
nível é:
EV = 0,4518 * K * D 0,58 * (u + m / 2)
Onde:
EV = espaçamento vertical entre terraços / curva de nível, em metros;
D = declive do terreno,
em porcentagem; K =
índice variável para cada
tipo de solo;u = fator de
uso do solo;
m = fator de manejo do solo (preparo do solo e manejo dos restos culturais).
O espaçamento horizontal é calculado de acordo com a equação que se segue:

EH = 100 * EV
D

Onde:
EH = Espaçamento horizontal;
EV = Espaçamento vertical;
D = Declividade (%).
De acordo com Macedo et al. (2009), que apresenta a tabela (13), que
permite estabelecer rapidamente os espaçamentos verticais e horizontais. O
uso desta tabela dispensa o uso da equação que leva em consideração o
solo e a declividade, mantendo os fatores de uso e manejo constante igual a
1,00.
Ao aplicar os valores de uso e manejo, apresentados nos quadros 2 e 3, na

expressão (u + m) / 2, obtemos o índice que será multiplicado pelo valor da
declividade encontrado no quadro a seguir para estabelecer o espaçamento
entre os terraços de cada gleba, com uso e manejo predefinidos, em que o
espaçamento é determinado em função do solo, declividade e uso da terra
(MACEDO et al., 2009).
Tabela 13 - Espaçamento entre terraços para valores de (u + m) / 2 igual

a 1,00.
Fonte:
Macedo et
al., 2009

Para a utilização da expressão (u + m) / 2, foram adotados critérios referentes
ao solo, uso daterra, preparo do solo e manejo dos restos culturais e
declividade.
Considerando o grupo de resistência à erosão sendo o “Grupo C baixo”,
por se tratar deregião de solo com pouca impermeabilidade, como citado no
quadro 1 abaixo.
Quadro 1 - Agrupamento de solos segundo suas qualidades, características e resistênciaa
erosão e seus respectivos índices.

Fonte: Lombardi
Neto et al., 1994

Os diferentes tipos de culturas anuais apresentam diversos efeitos nas perdas
do solo e água por erosão. Desta forma, cada cultura, devido a densidade de
cobertura vegetal e do sistema radicular, tem influência direta no processo

erosivo. Outras culturas além das citadas no quadro abaixo poderão ser
enquadradas nos grupos em função da semelhança da intensidade de
cobertura vegetal e do sistema radicular (MACEDO et al., 2009).
O tipo de cultura de maior índice nas propriedades rurais inseridas no projeto,
se enquadram no grupo 4 apresentado no quadro 2.

Quadro 2 - Grupo de culturas e seus respectivos fatores de uso do

solo (u)

Fonte: Lombardi
Neto et al., 1994

Os diferentes tipos de manejo de restos culturais e os equipamentos mais
comuns utilizados na agricultura foram reunidos em grupos, atribuindo-se a
cada um, um índice que seráutilizado como fator na equação de espaçamento
de terraços. (MACEDO et al., 2009).
Para o manejo do solo é utilizado o equipamento de arado de disco e/ou
grade niveladora, sendo os restos culturais incorporados no solo.
Quadro 3 - Grupos de preparo do solo e manejo de restos culturais
com os respectivosvalores do fator m

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994

Ao utilizarmos o quadro 1 temos o solo descrito no grupo C; A cultura
enquadra-se no grupo 4 apresentados no quadro 2 com índice “u” de 1,25 e o
tipo de manejo a ser realizado, de acordo com o quadro 3, enquadra-se no
grupo 2, com índice de 0,75, tendo a seguinte resolução da expressão:
Onde:
(u + m) / 2
Sendo:
(1,25 +0,75) / 2 =1,00

Ou seja, de acordo com a declividade do terreno de 12 % em terraços / curva
de nível em desnível, e diante das condições de uso e manejo supracitados
teremos os seguintes espaçamentos:
EV= 1,72 x 1,00 = 1,72
EH= 14,30 x 1,00 = 14,30

Desta forma, concluímos que o espaçamento vertical a ser adotado nas áreas
previstas a serem construídos as curvas de nível é de 1,72m e o horizontal de
14,30m.
Considerando que para efeito de cálculo, o espaçamento horizontal entre as
curvas de nível previstos para serem executados será padronizado para uma
média de 15,00m.

A construção de terraços provoca a escavação e a desagregação de terra e
sua acumulação para a formação dos terraços / curva de nível. Para a
realização do terraceamento / curva de nível pode-se utilizar diversos
implementos acoplados às máquinas de tração, porém os métodos que

utilizam arados são os mais difundidos, por realizarem as operações de
desagregação e transporte simultaneamente e de forma contínua (PRUSKY,
2009).
Após a construção dos terraços / curva de nível é de grande importância que
sejam tomadas medidas que assegurem um acabamento adequado, uma
vez que as extremidades dos terraços / curva de nível podem ser
prejudicadas

pela

movimentação

de

máquinas

agrícolas

no

local.

Especificamente nesses locais é necessário que haja um bom acabamento
dos terraços / curva de nível.

20.1. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA - (MEMORIAL FOTOGRÁFICO)
Figura 8 – Ilustração de um terraço identificando o Canal e o

Camalhão.

Fonte: Adaptado de
Ferrarezi,2009.

Figura 9 – Detalhe de terraço tipo Nichols construído em um Latossolo de textura
argilosa, em sistemade plantio direto de arroz de terras altas sobre palha de
braquiária, em Brazabrantes, GO.

Fonte: EMBRAPA,2021.

21. EQUIPE TÉCNICA CAPACITADA DA CONTRATADA
A equipe técnica para a execução das atividades de construção de
cercamento, construção de cacimbas e construção de curva de nível
previstas neste termo, deverá ser observado as seguintes recomendações:
Profissional

01

–

PROFISSIONAL

DE

NÍVEL

SUPERIOR

COM

EXPERIÊNCIA NAS AÇÕES PROPOSTA NESSE TERMO, ENGENHEIRO
CIVIL,

QUE

FORNECERÁ

ANOTAÇÃO

DE

RESPONSABILIDADE

TÉCNICA DA EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO.
Profissional 02 – CARPINTEIRO.

Profissional 03 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS DE CAMPO.

Profissional 03 – OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

A equipe técnica supracitada atenderá todos os serviços descritos neste termo de
referência, como apontado seus quantificativos através das planilhas de custos no
item 9.

22. OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA

 As máquinas e os equipamentos serão utilizados no Projeto Rio Jacaré
Vivos, no Município de Oliveira/MG.
 A máquina e os equipamentos deverão estar em bom estado de
conservação e operação mecânica.
 Todos os profissionais (Engenheiro Civil, Carpinteiro, Ajudantes de Serviços

gerais
em obras de campo, Operador de Máquina) deverão ser habilitados e
capacitados para execução dos serviços, conforme formação profissional.
 A empresa contratada deverá atender em até 48 horas, o aviso de
fornecimento pararealização do trabalho.
 Fornecer transporte, alojamento, alimentação, uniforme e equipamentos
de proteção individual (EPI) para os operadores dos equipamentos e todos
devidamente registrados conforme CLT.
 Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo quanto
for impugnado pela Fiscalização, seja já realizado ou em execução, sem ônus para a
Contratante e sem acréscimo do prazo contratual.
 Buscar junto à SAAE de Oliveira/MG, e in loco, os dados e informações
necessárias para a realização dos serviços supracitados, responsabilizando-se
pela correta utilizaçãodas informações disponibilizadas.
 Fornecimento, mobilização e desmobilização dos equipamentos e
operadores, manutenção e abastecimento.
 Considerando

a

ferramentas/equipamentos

impossibilidade
no

local,

de
deverá

armazenamento
ser

de

efetuado

o

transporte/recolhimento destes no início e ao fim de cada jornada, de modo a
prevenir os danos decorrentes de roubos ou furtos. No caso de ocorrência de tais
acontecimentos não haverá alteração do prazo contratual estipulado para a
execução dos trabalhos, nem ressarcimento de valores;
 Solicitar à SAAE esclarecimentos de dúvidas, detalhes, nomenclaturas ou
definições porventura não explicitadas neste Termo de Referência e seus anexos;
 Assumir inteira responsabilidade técnica pelos materiais empregados,
nos termos das normatizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e de outrosórgãos normativos;
 Não

permitir

a

permanência

de

seus

profissionais

sem

uniforme/identificação (que deverá possuir nome ou logotipo da empresa);
 Assumir inteira responsabilidade técnica pelos serviços executados e pelos
materiaisempregados;
 Obedecer às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do
Trabalho determinadas pelo Ministério do Trabalho para as atividades envolvidas,
bem como orientar os funcionários, inclusive quanto ao uso de Equipamentos de

Proteção Individual – EPI, cujofornecimento será efetuado pela CONTRATADA;
 Aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação e controle
indicados pela fiscalização, obrigando-se ainda, a fornecer todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações relacionados ao
desempenho das atividades;
 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material,
causados, voluntária ou involuntariamente, por seus prepostos durante a execução
e/ou em consequência da execução dos serviços contratados, providenciando, sem
alteração do prazo estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos
danos ou prejuízos impostos à Contratante ou a Terceiros, inclusive, se houver, as
despesas com custas judiciais e honorários advocatícios;
 Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das
providências cabíveis;
 Efetuar o afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência
ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom
andamento dos trabalhos.
 Remover todos os resíduos gerados pelas atividades e promover disposição
adequada.
 Os serviços serão feitos de acordo com a demarcação realizada pela
empresa contratada e acompanhados pelos técnicos que compõem a unidade
gestora do projeto da SAAE de Oliveira/MG.
 Demais questões omissas neste Termo de Referência deverão ser
esclarecidas juntoaos representantes da CONTRATANTE.

23.

PENALIDADES

Após as 48 horas do aviso de fornecimento todos os equipamentos que não
estiverem operando deverão ser substituídos ou consertados no máximo em
24 horas.

A partir das 24 horas que os equipamentos estiverem parados sem ser
consertados ou substituídos e o não atendimento em até 48 horas da
solicitação, será aplicada multa no valor equivalente a duas horas

trabalhadas para cada hora dos equipamentos parados ou pelo não
atendimento.

24.

RESPONSABILIDADES

A contratada será responsável por cumprir as leis, decretos, regulamentos,
portarias, normas federais, estaduais, municipais e normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT direta e indiretamente aplicáveis ao
objeto do contrato, principalmente a legislação indicada no termo de
referência.
A contratada deverá apresentar responsável técnico pelos serviços,
devidamente registrado no CREA e recolhimento das ART’s referentes aos
serviços em questão.
25.

RESULTADOS

Construção de Cercamento – Restauração Florestal através de isolamento
de áreas de preservação permanentes nas propriedades rurais inseridas na
Microbacia do Ribeirão do Córrego dos Bois no Município de Oliveira/MG –
afluente do Rio Jacaré – Bacia do Rio Grande, evitando a degradação
ambiental e protegendo os sistemas geradores de água.
Construção de Cacimbas - Conservação do solo nas propriedades rurais
inseridas na Microbacia do Ribeirão do Córrego dos Bois no Município de
Oliveira/MG – afluente do Rio Jacaré – Bacia do Rio Grande, para evitar
possíveis erosões e assoreamentos dos cursos de água. Com isso
pretende-se realizar:


Contenção de sedimentos de estradas rurais;



Retenção de águas pluviais proporcionando sua infiltração e
beneficiamento dosolo;



Diminuição do escoamento superficial prevenindo erosões.

Construção de Curva de nível - Conservação do solo nas propriedades
rurais inseridas na Microbacia do Ribeirão do Córrego dos Bois no Município

de Oliveira/MG – afluente do Rio Jacaré – Bacia do Rio Grande, para evitar
possíveis erosões e assoreamentos dos cursos de água. Com isso
pretendemos realizar:


Contenção de enxurradas, forçando a absorção da água de chuva pelo
solo ou adrenagem lenta e segura do excesso de água;



Retenção de águas pluviais proporcionando sua infiltração e
beneficiamento dosolo;



26.

Diminuição do escoamento superficial prevenindo erosões.
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o
(a)
Sr.
(a)
___________________________
, portador (a) do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no
CPF sob o nº___________________________________, como representante da
licitante______________________________________________________, inscrita no
CNPJ ou no CPF sob o nº ____________________________________, para
participar da licitação acima referenciada, na qualidade de representante legal,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular
proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas,
interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por
firme e valioso.

Oliveira/MG, ____ de ___________________ de 2022.

Assinatura:________________________________________________
Nome legível: ______________________________________________
Qualificação: ______________________________________________

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

(Nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________
sediada à____________________________________, por intermédio de seu (a)
representante legal, o Senhor (a) _______________________________, portador da
Carteira de identidade nº_________________ e inscrito no CPF sob o nº
_____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório
032/2032, na modalidade Tomada de Preços 001/2022, do tipo menor preço por
empreitada global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS INSERIDOS NO PROGRAMA DO PRODUTOR DAS ÁGUAS DO
PROJETO RIO JACARÉ NO AMBITO DA MICROBACIA DO RIBEIRAO DO
CORREGO DOS BOIS AFLUENTE DO RIO JACARÉ BACIA DO RIO GRANDE.

Oliveira, ___ de _____________de 2022.

Assinatura: _____________________________________
Nome Legível: ___________________________________
Qualificação: ____________________________________



Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a
proponente.

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

_______________________________________
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a) _______|__________________________, portador do Documento de Identidade
nº _____________________e inscrito no CPF sob o nº ______________________,

DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Oliveira/MG, ____ de _______________ de 2022.

Assinatura (representante legal): __________________________
Qualificação: _____________________________________________



Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a
proponente.

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA – OPCIONAL
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da
empresa ............................................, sediada à ................................., inscrita no
CNPJ sob o nº________________________, DECLARO, para os devidos fins, que
participei da Reunião técnica, tendo tomado conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo
Licitatório nº 032/2022, Tomada de Preços nº 001/2022, inclusive, das possíveis
dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo.
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de
acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta,
assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento
convocatório referente ao Processo Licitatório nº 032/2022, Tomada de Preços nº
001/2022, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer
desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado
utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não
cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes
valores.

Oliveira/MG, ____ de _______________ de 2022.

Assinatura (representante legal): __________________________
Qualificação: _____________________________________________



Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a
proponente.

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO
TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da
empresa ............................................, sediada à ................................., inscrita no
CNPJ sob o nº________________________, DECLARO, para os devidos fins, que
NÂO participei da Reunião técnica, por opção própria, assumindo assim que
CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que,
ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de
execução do objeto do Processo Licitatório nº 032/2022, Tomada de Preços nº
001/2022. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa
está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do
instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 032/2022, Tomada de
Preços nº 001/2022 sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de
quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado
utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não
cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes
valores

Oliveira/MG, ____ de _______________ de 2022.

Assinatura (representante legal): __________________________
Qualificação: _____________________________________________



Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a
proponente.

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2022
TOMADA DE PREÇOS 001/2022
EDITAL Nº 004/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO, com sede na Praça Maria José Cambraia Ribeiro nº 180, Bairro Aldeia
São Vicente, em Oliveira/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 22.988.000/0001-84, isento
de Inscrição Estadual, representado pelo seu Diretor Adjunto, Romer da Silva
Castanheira Assis, doravante simplesmente denominado SAAE, e de outro lado, a
firma
__________________________________,
com
sede
à
______________________________________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº
________________________,
representada
neste
ato
por
______________________,
portador
da
Carteira
de
Identidade
nº
______________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
doravante simplesmente denominado CONTRATADA, de acordo com o Processo
Licitatório Nº 032/2022 de 14/02/2022 e da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas
posteriores alterações, celebram entre si o presente contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INSERIDOS NO
PROGRAMA DO PRODUTOR DAS ÁGUAS DO PROJETO RIO JACARÉ NO
AMBITO DA MICROBACIA DO RIBEIRAO DO CORREGO DOS BOIS AFLUENTE
DO RIO JACARÉ BACIA DO RIO GRANDE.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de
Preços e seus anexos e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total do presente
(________________________).

contrato,

fixo

e

irreajustável,

é

de

R$

____

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento dos serviços de construção de cercamento,
construção de cacimbas e construção de curva de nível executados em cada
propriedade, de acordo com os projetos disponibilizados pelo SAAE de Oliveira/MG,
se dará em 02 (dois) momentos, após aprovação de cada relatório fotográfico de até
10 páginas (sem custos adicionais) da CONTRATADA, que poderão ser entregues até
15 dias após a execução dos serviços, previsível para os meses de janeiro e/ou
fevereiro de 2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do contrato será acompanhada pela Caixa
Econômica Federal-CEF, visto que a fonte de recursos será do OGU – Orçamento
Geral da União, contrato 1073503-18/2020 – Programa Produtor de Águas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos dos serviços estão previstos em 02 (dois)
momentos, sendo:

1º Pagamento: Após a execução dos serviços de construção de cercamento,
construção de cacimbas e construção de curva de nível, previstas para serem
executadas em janeiro/2022, comprovada através do relatório fotográfico de até 10
páginas (sem custos adicionais).
2º Pagamento: Após a execução dos serviços de construção de cercamento,
construção de cacimbas, previstas para serem executadas em fevereiro/2022,
comprovada através do relatório fotográfico de até 10 páginas (sem custos adicionais).
PARÁGRAFO QUARTO - A CEF receberá o boletim de medição encaminhado pelo
fiscal do contrato após aprovação dos relatórios, e após análise a CEF realizará o
desbloqueio dos recursos para pagamento conforme trâmites da SAAE - SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA/MG.
PARÁGRAFO QUINTO Os preços contratuais serão os constantes das planilhas que
integrarão a proposta.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de irregularidade (s) na emissão do documento
fiscal, o prazo de pagamento, sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua
reapresentação, devidamente regularizada.
CLÁUSULA TERCEIRA
DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA não poderá sub empreitar em seu todo os serviços contratados,
podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, para cada serviço, desde que mantenha a
sua responsabilidade direta junto à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se responsabiliza por manter-se em
compatibilidade com as obrigações assumidas para com a execução do serviço do
contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação exigidas pela
Administração Pública;
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade
técnica decorrente da prestação do serviço ao SAAE, respondendo pelos danos que
causar em decorrência de falha na sua realização, por si ou seus prepostos;
PARÁGRAFO TERCEIRO: A fiscalização e acompanhamento do contrato, serão de
responsabilidade do engenheiro do SAAE Lucas Chagas Pacheco.
CLÁUSULA QUARTA
DA VIGÊNCIA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
iniciando-se em ___/___/ 2022 e encerrando-se em ___/____/2023, O contrato
resultante do presente procedimento licitatório, não terá sua vigência prorrogada; pois
o SAAE/Oliveira foi enquadrado no nível I (Regime simplificado – Art 65 à 67 da
Portaria 424). Podendo o prazo inicialmente proposto ser prorrogado se houver algum
atraso na liberação dos recursos.
PARÁGRAFO SEGUNDO O prazo de execução da obra é de 05 (cinco) meses, a
partir da Emissão da Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Atingindo-se a execução total dos serviços demandados,
antes do vencimento deste Contrato, este estará resolvido, sem quaisquer ônus para o
SAAE.
CLÁUSULA QUINTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato, ocorrerão mediante rubrica de dotação
orçamentária, e conforme Estimativa Orçamentária emitida pela Seção de Contabilidade
e autorizada pelo Diretor da Autarquia.
Será levada a crédito nas seguintes dotações: 17.541.1704 2. 142. 3390 39 (ficha 155)
CLÁUSULA SEXTA
DOS SERVIÇOS DEMANDADOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
As máquinas e os equipamentos serão utilizados no Projeto Rio Jacaré Vivos, no
Município de Oliveira/MG. A máquina e os equipamentos deverão estar em bom
estado de conservação e operação mecânica.
Todos os profissionais (Engenheiro Civil, Carpinteiro, Ajudantes de Serviços gerais em
obras de campo, Operador de Máquina) deverão ser habilitados e capacitados para
execução dos serviços, conforme formação profissional.
A empresa contratada deverá atender em até 48 horas, o aviso de fornecimento para
realização do trabalho.
Fornecer transporte, alojamento, alimentação, uniforme e equipamentos de proteção
individual (EPI) para os operadores dos equipamentos e todos devidamente
registrados conforme CLT.
Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo quanto for
impugnado pela Fiscalização, seja já realizado ou em execução, sem ônus para a
Contratante e sem acréscimo do prazo contratual.
Buscar junto à SAAE de Oliveira/MG, e in loco, os dados e informações necessárias
para a realização dos serviços supracitados, responsabilizando-se pela correta
utilizaçãodas informações disponibilizadas.
Fornecimento, mobilização e desmobilização dos equipamentos e operadores,
manutenção e abastecimento.
Considerando a impossibilidade de armazenamento de ferramentas/equipamentos
no local, deverá ser efetuado o transporte/recolhimento destes no início e ao fim de
cada jornada, de modo a prevenir os danos decorrentes de roubos ou furtos. No caso
de ocorrência de tais acontecimentos não haverá alteração do prazo contratual
estipulado para a execução dos trabalhos, nem ressarcimento de valores;
Solicitar à SAAE esclarecimentos de dúvidas, detalhes, nomenclaturas ou definições
porventura não explicitadas neste Termo de Referência e seus anexos;
Assumir inteira responsabilidade técnica pelos materiais empregados, nos termos
das normatizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de outros
órgãos normativos;

Não permitir a permanência de seus profissionais sem uniforme/identificação (que
deverá possuir nome ou logotipo da empresa);
Assumir inteira responsabilidade técnica pelos serviços executados e pelos materiais
empregados;
Obedecer às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho
determinadas pelo Ministério do Trabalho para as atividades envolvidas, bem como
orientar os funcionários, inclusive quanto ao uso de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, cujofornecimento será efetuado pela CONTRATADA;
Aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação e controle indicados pela
fiscalização, obrigando-se ainda, a fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações relacionados ao desempenho das atividades;
Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução
dos serviços, por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, voluntária
ou involuntariamente, por seus prepostos durante a execução e/ou em consequência
da execução dos serviços contratados, providenciando, sem alteração do prazo
estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos danos ou prejuízos
impostos à Contratante ou a Terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas
judiciais e honorários advocatícios;
Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
Efetuar o afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou
comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento
dos trabalhos.
Remover todos os resíduos gerados pelas atividades e promover disposição
adequada.
Os serviços serão feitos de acordo com a demarcação realizada pela empresa
contratada e acompanhados pelos técnicos que compõem a unidade gestora do
projeto da SAAE de Oliveira/MG.
Demais questões omissas neste CONTRATO deverão ser esclarecidas junto aos
representantes da CONTRATANTE.
A contratada deverá, após a entrega dos trabalhos, estar disponível para quaisquer
esclarecimentos, concernente ao escopo deste serviço.

CLÁUSULA SETIMA
DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE
PARÁGRAFO PRIMEIRO Autorizações para acesso em propriedades particulares;
PARÁGRAFO SEGUNDO Colocar à disposição da empresa contratada todos os
dados disponíveis em seu arquivo técnico, de interesse para o desenvolvimento dos
trabalhos;
PARÁGRAFO TERCEIRO Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste
Termo de Referência;

PARÁGRAFO QUARTO Efetuar as medições e respectivos pagamentos nos prazos e
condições estabelecidos.
CLÁUSULA NONA
DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA deverá prestar apoio técnico e
informações a respeito dos serviços contratados sempre que for demandado pelo
CONTRATANTE;
PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA não poderá subempreitar em seu todo as
obras e serviços contratados, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, para cada
serviço, desde que mantenha a sua responsabilidade direta junta ao CONTRATANTE;
PARÁGRAFO TERCEIRO Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá
oferecer proteção contra riscos de acidentes aos trabalhadores da obra, obrigando-se
ao cumprimento das disposições legais referentes à segurança do trabalho;
PARÁGRAFO QUARTO Não poderá a CONTRATADA, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações,
bem como de detalhes e exigências constantes no termo de referência, planilha
orçamentária que fazem parte integrante do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO ÔNUS DA PROVA
Caso o SAAE tenha que ingressar em juízo para valer este instrumento, bastará alegar
os fatos constitutivos de direito, competindo à CONTRATADA o ônus de provar o
contrário. Se o SAAE for réu ou litisconsorte passivo, bastará alegar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a este restará o
ônus da prova contrária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior,
mencionadas no art. 1.058 do Código Civil Brasileiro a CONTRATADA responderá, com
suporte no princípio da culpa subjetiva, com cobertura integral de qualquer prejuízo
sofrido diretamente pelo SAAE, ou causados a terceiros por atos ou fatos, comissivos
ou omissivos da CONTRATADA ou de seus prepostos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de ocorrência de prejuízos e danos previstos no
parágrafo acima, o SAAE declarará, a ocorrência de “an debeatur" e fixará o "quantum
debeatur" do prejuízo, podendo abatê-lo nas faturas relativas à prestação dos serviços
ora ajustados. Se desta forma for inviável, poderá o SAAE promover a execução
judicial, independente da participação da CONTRATADA
na apuração do "an debeatur", de Letra de Câmbio de valor equivalente ao dano, com
força do título executivo extrajudicial, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pelo SAAE, tanto por
inadimplência da CONTRATADA como por interesse público, nos termos da Lei
8.666/93, com as consequências ali descritas, especialmente de seu artigo 77, sem
prejuízo, quando for o caso, da apuração da responsabilidade civil, criminal ou de
outras sanções aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência contratual por parte da CONTRATADA,
verificada pelo SAAE, independente de processo judicial, além de outras sanções
cabíveis, implicará em multa de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato,
reajustado até o momento da cobrança, descontada, de logo, quando do pagamento da
fatura apresentada pela CONTRATADA, ou, se por este modo impossível, cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As partes contratantes poderão, observada a conveniência
da Administração, promover a rescisão amigável do contrato, através de termo próprio
de distrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não
vinculada a ato ou fato da CONTRATADA, ser-lhe-á dado pré-aviso com no mínimo,
08 dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO

PRIMEIRO. A fiscalização, acompanhamento, conferência,
autorizações e recebimento do objeto deste contrato serão realizados por Engenheiro
Responsável pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto da CONTRATANTE,
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A CONTRATADA se obriga a assegurar e facilitar o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, bem como o acesso às fontes de
informações que forem julgadas necessárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO. A CONTRATANTE reserva-se no direito de não receber
os serviços em desacordo com o previsto no Instrumento Convocatório, podendo
cancelar o contrato, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal n.º: 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Oliveira/MG, como
competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da interpretação do presente
contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste Contrato será publicado após sua assinatura, no Diário Eletrônico Oficial
do Município de Oliveira/MG e no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as
condições estabelecidas no instrumento convocatório e as normas contidas na Lei
Federal 8.666/93 e todas as suas posteriores alterações.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes, mandaram lavrar o presente
instrumento, na presença de duas testemunhas, de tudo cientes, em 03 (três) vias de
igual teor e forma.

OLIVEIRA/MG, _____ de ________________ de 2022.

_________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONTRATADA

___________________________
FISCAL DO CONTRATO
Cargo:
Nome:
Assinatura

TESTEMUNHAS:
___________________________
CPF:

_____________________________
CPF:

