
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
Estado do Espírito Santo 

 

AV. CONDE DEU 486, CENTRO, IBIRAÇU/ES 
FONE: (27) 3257-0500 

 
EDITAL  

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2014 
 

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por meio da Comissão Permanente e Licitação, nomeados 

através da portaria n° 14.471/2014 DE 17/02/2014, torna público, para conhecimento dos interessados que de 

acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98 e alterações 

posteriores fará realizar no dia 14/05/2014 às 13 horas, na sala de licitação, na Av. Conde D’ Eu, 486, Centro, 

Ibiraçu - ES, licitação na modalidade de Tomada de Preços, na forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por preço global, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de serviços de consultoria 

especializada para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), compreendendo o 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas, através do convênio Funasa nº 028/2011, que entre si celebram a Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA e o Município de Ibiraçu-ES, conforme autorização no processo nº 5756/2012 de 

28/12/2012, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura- SEMOSI, mediante 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

Local/horário/dia do recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços”: No protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Avenida Conde D’ Eu, 486, Centro, Ibiraçu - ES, até 17 horas do dia 13/05/2014. 
 
 
1. OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1 – A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de serviços de consultoria especializada para a 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), compreendendo o abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, através do convênio Funasa nº 028/2011, que entre si celebram a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA e o Município de Ibiraçu-ES, conforme autorização no processo nº 5756/2012 de 28/12/2012, a pedido 
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura- SEMOSI, conforme constante dos anexos 
parte integrante deste. 

1.2- Integra o presente edital, vinculando necessariamente os trabalhos do licitante vencedor, bem como o 
Município, o Termo de Referência (Anexo V) para a Contratação dos Serviços Técnicos Especializados para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município, o qual se constitui no Projeto Básico da 
presente licitação. 

1.3 Em todos os trabalhos a serem desenvolvidos pelo licitante vencedor, deverá ser necessariamente observado 
todo o conteúdo, prazos, diretrizes, critérios e métodos estabelecidos no Termo de Referência. 

1.4 O PMSB compreenderá as quatro atividades setoriais do saneamento básico (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas), devendo ser desenvolvido conforme as fases estabelecidas no Termo de Referência (Anexo V). 
 
2 - ANEXOS 
 
2.1 – Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

- Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitação (modelo); 
 

- Modelo de Proposta de Preços; 
 

- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (modelo); 
 

- Minuta de Contrato;  
 

- Planilhas; 
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- Termo de Referência. 

 
 
3 – FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente Tomada de Preços correrão 
por conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada. 
 
070- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA – SEMOSI 
070001.1751200073.014- INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 
 
070001.1751200073.015- ESTRUTURAÇÃO DO SIST.. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 – Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa cadastrada no Município de Ibiraçu, ou que 
atenda todas as condições exigidas para cadastramento e apresente os documentos respectivos à divisão de 
cadastro da Prefeitura Municipal até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes (Habilitação e 
Proposta), marcada para o dia 13/05/2014, observada a necessária qualificação e que atendam, dentre outras 
exigências constantes deste edital. 
 
4.2 –O cadastramento da empresa será realizado de acordo com os procedimentos administrativos consolidados 

da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, em conformidade com a legislação vigente.  
 
4.2.1 – Não será admitida a participação nesta Tomada de Preços, as empresas que: 
 
a) - Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com a Administração Pública; 
 
b) - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo à 
reabilitação; 
 
c) - Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que mantenha vínculo 
empregatício com o Município de Ibiraçu; 
 
d) - Estejam em Processo de Falência; 
 
e) - Se façam representar por pessoa sem a devida autorização.  
 
A Autorização de representação dar-se-á através de Carta Credencial específica para se manifestar na presente 
licitação em nome da proponente, com poderes para assinar ata, receber recursos e demais comunicações da 
Comissão Permanente de Licitação, inclusive para desistir do direito de recurso tanto da decisão de habilitação, 
quanto de classificação, além das demais atribuições que forem transferidas para o representante.  
 
4.4 – É facultada a comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer 
ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informações que 
deveriam constar originalmente da proposta.  
 
4.5 – Compete à firma licitante fazer um minucioso exame do Edital, plano,  termo de referência, planilhas,  pois 
quaisquer esclarecimentos, dúvidas, modificações ou contestações, quanto às disposições deste Edital, deverão ser 
formuladas por escrito, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data de encerramento do recebimento dos envelopes 
de documentação e proposta, onde deverá ser protocolada no Protocolo Geral da PMI no horário das 08 às 11 hrs 
e das 12h30min as 17h30min.  
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4.6 – Não serão levadas em consideração pelo Município de Ibiraçu, tanto na fase de habilitação e classificação, 
como na fase posterior à adjudicação do plano, quaisquer consultas, pleitos, reclamações ou impugnações que não 
tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipótese alguma serão 
aceitos entendimentos verbais entre as partes.  
 
4.7 – A CONTRATADA será responsável pela execução do plano pelo preço proposto e aceito pelo 
Município de Ibiraçu. 
 
4.8 – A contratada deverá possuir em seu quadro técnico, profissional de nível superior, como responsável técnico 
da empresa, que tenha executado serviços semelhantes aos desta Tomada de Preços, devendo comprovar os 
serviços através de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, e, 
ainda as respectivas certidões de acervo técnico, expedidas pelos órgãos competentes, comprovando a execução 
do plano referente aos atestados (item 6.2.1.3, alínea “a”). 
 
4.9 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
4.9.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal n.º 3.063 de 
13/12/2007, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 6.2.1.2 deste Edital, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
4.9.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito de certidão negativa. 
 
4.9.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.9.1.1, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
4.9.3 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
4.9.4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.9.4.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
 
4.9.4.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
4.9.1.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 4.9.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
4.9.4.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
4.9.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da documentação de 
habilitação. 
 
4.9.4.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta escrita no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão. 
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4.9.4.6 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir os benefícios de que trata a LC 
123/2006, deverá apresentar, no ato do credenciamento para comprovação de tal condição, o Ato 
Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 
Documento expedido pela Receita Federal, nas fases de habilitação e julgamento das propostas. 
 
4.10 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei 
nº. 11.488/07. 
 
5 – PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 – O prazo para execução dos serviços solicitados será de 08 (oito) meses, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.  
 
5.2 – Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega dos serviços, admitem prorrogações, mantidas as 
demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 
 
5.3 – O valor orçado para a elaboração do plano é de R$ 179.585,53 (Cento e setenta e nove mil, quinhentos e 
oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). 
 
5.3.1 – O Município de Ibiraçu pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços, os preços estabelecidos nas 
planilhas orçamentárias apresentadas pelo vencedor desta Tomada de Preços e seu regime de contratação será de 
empreitada por preço global, do tipo menor preço. 
 
6 – DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
6.1 – Todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e das propostas, contidos nos envelopes 
“A – Documentação para Habilitação” e “B - Proposta de Preços” que forem apresentados, datilografados, ou 
impressos em qualquer meio de edição eletrônica de texto, deverão estar perfeitamente legíveis, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas, as cópias deverão ser autenticadas em cartório ou por 
algum membro da Comissão Permanente de Licitação, sendo que, não serão autenticadas cópias no dia em que 
acontecer a licitação.  
 
6.2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, ENVELOPE “A”: 
 
6.2.1 – Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original ou através de cópia 
autenticada e serão os seguintes:  
 
6.2.1.1 – Habilitação Jurídica 
 

a) – Cópia da cédula de identidade dos sócios da empresa ; 
 
b) - Prova de inscrição no cadastro do Município de Ibiraçu com objeto social compatível com o objeto 
licitado, com validade na data de realização da Licitação. 

 
c) - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
d) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

 
e) - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei 8666/93.  
 

            f) - Alvará de localização e Funcionamento, onde for sediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto do certame. 
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6.2.1.2 – Regularidade Fiscal 
 

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

b) - Certidão de Regularidade perante o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, com validade na 
data de realização da Licitação; 

 
c) - Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, com validade na data de realização da Licitação; 

 
d) - Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal); 

 
e) - Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Estadual e Municipal em que for sediada a licitante 
e da sua filial no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data de realização da Licitação. 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e relativa aos tributos relacionadas com o objeto licitado, com validade na data de 
realização da licitação.  
 
g) Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame. 

6.2.1.3 – QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 

Para comprovação da qualificação técnica: 
 

I. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura da jurisdição da sede da licitante 
vigente na data fixada para abertura dos envelopes. 

II. Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica de profissional, emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público, comprovando a execução de no mínimo 2(dois) Planos Municipais 
de Saneamento Básico que abranjam os serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana;  

III. Comprovação da Empresa de que possui equipe permanente multidisciplinar, composta no 
mínimo pelos profissionais com formação e qualificação técnica detalhadas a seguir, as quais 
deverão ser devidamente comprovadas documentalmente: 

• Engenheiro Coordenador (Civil, Sanitarista ou Ambiental); 

Com graduação superior em Engenharia Civil ou  Engenharia Sanitarista ou Engenharia 
Ambiental, com experiência mínima de 04 anos. Possuir certidão de registro e acervos 
técnicos no órgão competente de no mínimo dois  trabalhos relacionados ao objeto licitado 
Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista com pelo menos dois anos de experiência em gestão 
do Sistema de Saneamento Básico  e Resíduos Sólidos. Possuir certidão de registro e acervo 
técnico no órgão competente em trabalhos relacionados a gestão de saneamento básico e/ou 
meio ambiente 

• Profissional da área Social (Pedagogo, Sociólogo ou Assistente Social) 

Com graduação Superior , possuir experiência mínima de 02 anos em projetos e programas 
sociais voltados para a mobilização e envolvimento de comunidades, devidamente 
comprovado através de emissão de órgão público ou privado, com autenticação em cartório; 
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• Técnico em Informática ou outro profissional capacitado para se responsabilizar pelo Produto 
I - Sistema de Informações de Saneamento , com comprovação da formação profissional 

 
Para a equipe Técnica eventual 
 
Cadista – Desenhista ou outro profissional capacitado, objetivando a execução de toda a produção 
gráfica do PMSB 
Advogado – Com graduação superior em Direito 
Economista - Com graduação superior em Ciências Econômicas 
 
IV) Comprovação de que os profissionais designados são empregados , sócios ou contratados da 
empresa, provando-se esses vínculos da seguinte forma: 
 
Cópia da CTPS do profissional , contrato social e/ou contrato de prestação de serviços  
 
d) - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação. 
 
6.2.1.4 – Qualificação Financeira 
 

a) - Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante. Não constando 
no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de sua apresentação. 
 
a.1) Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente 
comprovada. 

 
b) - Prova de possuir Capital Social Integralizado, não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
prestação dos serviços ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93, com a 
atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 
 
c) - Balanço Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contábeis, correspondentes ao último Exercício 
Social, já exigível e apresentado na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de 
balancetes ou balanços provisórios. 
 
c-1) - O Balanço das licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por Ações deverá ser apresentado 
em publicação no Diário Oficial. 
 
c-2) - As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador inscrito no 
Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente, o termo 
de abertura e encerramento, o número das folhas do ” Livro Diário” em que o Balanço  se acha 
regularmente transcrito. 
 
c-3) - A licitantes com menos de 1 (um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior ao da 
realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exigida  na aliena c-2; 
 
Obs.: No caso da licitante enviar representante a mesma deverá apresentar Carta Credencial (Modelo 
Anexo I) e Carteira de Identidade. A Carta Credencial ficará fora do envelope “A” – Documentação para 
habilitação, a Carta Credencial será específica para se manifestar na presente licitação em nome da 
proponente, com poderes para assinar atas, receber recursos e demais comunicações da Comissão 
Permanente de Licitação, inclusive para desistir do direito de recurso tanto da decisão de habilitação, 
quanto de classificação, além das demais atribuições que forem transferidas para o representante. 
 

 
6.3 – OBSERVAÇÃO 
 

a) - A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja cópia, essa deverá estar autenticada 
em cartório ou por algum membro da Comissão Permanente de Licitação, que não autenticará documentos 
no dia da abertura do certame. 
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b) - Caso as certidões expedidas pelas fazendas estaduais e municipais não tragam consignados os 
respectivos prazos de validade, a Comissão Permanente de Licitação considerará como máximos os prazos 
vigentes de 60 (sessenta) dias. 

 
c) - Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não serão aceitos 
quaisquer protocolos. 

 
d) - A CPL se reserva ao direito de realizar buscas e extrair certidões para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à 
inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela 
comissão, além de incorrer nas sanções previstas neste edital.  

 
e) - A aceitação dos dados via “internet”, conforme o caso ficará condicionado à confirmação de sua validade 
pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
6.4 – PROPOSTA DE PREÇOS – “ENVELOPE B” 
 
6.4.1 – O conteúdo do envelope de proposta de preços deverá constar de: 
 
Proposta de preços datilografada ou impressa por qualquer meio de edição eletrônica de preços, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, de preferência em papel timbrado da licitante, montados em conjuntos distintos, 
devidamente assinada e rubricada, contendo:  
 

a) - Carta resumo da proposta de preços, conforme MODELO II, em anexo; 
 

b) - Preços unitários, de acordo com a planilha de custos fornecida pelo Município de Ibiraçu, 
devidamente assinada pelo representante legal ou pelo responsável técnico indicado e no caso do 
responsável técnico, o número do CREA ou CAU; 
 

c) - Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
 

d) - Declaração de que a firma aceita as condições deste Edital e que, caso seja vencedora da licitação, 
executará o serviço, pelos preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE; 

 
e) - Declaração de que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão 
compreendidos todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da execução do plano objeto 
desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre a mesma; 
 

 
7 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
 
7.1 – O recebimento dos envelopes de “Documentação de Habilitação - Envelope “A” e Envelope “B” Proposta de 
Preço“ - dar-se-á no local, data e horário constante no preâmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, 
contendo na parte externa a razão social da proponente, e ainda a seguinte indicação: 
 
ENVELOPE HABILITAÇÃO 
 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref. Tomada de Preços nº 002/2014 
Razão Social e endereço completo da Licitante 
 
ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref. Tomada de Preços n.º 002/2014 
Razão Social e endereço completo da Licitante 
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8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
8.1 – No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalará reunião para abertura dos envelopes contendo 
a documentação e as propostas, obedecendo a seguinte seqüência:  
 
8.1.1 – O presidente da CPL receberá os envelopes lacrados, contendo os documentos para habilitação e a 
Proposta de Preços; 
 
8.1.2 – Identificação dos representantes legais das empresas com a apresentação das devidas Carteiras de 
Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso; 
 
8.1.3 – Abertos os “ENVELOPES HABILITAÇÃO’, o seu conteúdo, depois de rubricado pela Comissão, será oferecido 
à rubrica por parte dos representantes das firmas participantes da licitação; 
 
8.1.4 – A CPL verificará a documentação apresentada e a licitante que não atender às exigências estabelecidas no 
Edital será devolvido fechado, o envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, desde que não haja recurso ou após a 
denegação deste; 
 
8.1.5 – Havendo inabilitação de alguma Proponente, serão consideradas 2 (duas) situações: 
 
1ª - A proponente não pretende recorrer da decisão da comissão de Licitação, caso em que, ser-lhe-á devolvido, 
fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata a sua renúncia ao recurso. 
 
2ª - A proponente dispõe a apresentar recurso: 
 
Neste caso, a Comissão suspenderá a reunião retendo os envelopes “Proposta de Preços”, que deverão ser 
rubricados pela Comissão Permanente de Licitação, dispondo a proponente de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da ciência da inabilitação, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a abertura dos 
Envelopes. 
 
8.1.6 – Caso haja impugnação de alguma decisão da Comissão, a sessão será suspensa pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, com vistas a dirimir as dúvidas surgidas e/ou, se for o caso para interposição de recursos; 
 
8.1.7 – Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitação a licitante inabilitada terá sua respectiva 
proposta de preços “ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS” devolvida, envelope fechado, contra recibo;  
 
8.1.8 – Estando todas as licitantes presentes e não havendo interposição de recursos pelas mesmas, a reunião de 
abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, poderá ser realizada no mesmo dia, hora e local da reunião, 
devendo na oportunidade serem rubricados por todos os presentes os envelopes fechados; 
 
8.1.9 – Verificação de autenticidade dos envelopes (apenas no caso de suspensão da reunião); 
 
8.1.10 – Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, oportunidade em que os membros da CPL e os 
representantes legais das proponentes rubricarão todos os documentos neles contidos. 
 
8.2 – Das reuniões de verificação de documentação e de propostas serão lavradas atas circunstanciadas, que 
mencionarão todas as propostas, com a transcrição dos respectivos preços totais, registradas as reclamações e 
impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da Tomada de Preços. As atas serão 
assinadas pelos membros da comissão e, facultativamente, pelos representantes das proponentes. 
 
9 – AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
9.1 – O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas de preços consideradas habilitadas, será o 
adiante descrito: 
 
9.2 – A análise de julgamento das propostas de preços será realizada em duas fases: 
 
a) - FASE ELIMINATÓRIA:  
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
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a.1 – Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a 
perfeita identificação quantitativa dos serviços licitados; 
 
a.2 – Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital de Tomada de Preços; 
 
a.3 – Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios  ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
insumos ou salários do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a exceção prevista no parágrafo 3º do 
art. 44 da Lei 8666/93, com redação da Lei 8.883 de 08/06/94;  
 
a.4 – Contiverem preços unitários e/ou global manifestamente inexeqüíveis cujos custos dos insumos não sejam 
coerentes com os de mercado; 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
Nos casos em que a CPL constate a existência de erros numéricos nas propostas, serão procedidas as correções 
necessárias para apuração dos preços globais obedecida a seguinte disposição: 
 

1) - Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 
extenso, prevalecerá este último;  

 
2) - Havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preço unitário, a 
CPL procederá à correção dos subtotais, mantidos os quantitativos e os preços unitários das propostas. 

 
3) - Se a proponente não aceitar a correção do erro sua proposta será rejeitada; 
 
4) – Ocorrendo algum erro de digitação que não interfira em sua proposta, essa será corrigida pelo 
Presidente da CPL e assinada por todos presentes. 
 

5) Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da Planilha 

Orçamentária.  

 
b) - FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 
b.1 - Será considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfaça as exigências da fase eliminatória deste 
Edital e, que tenha apresentada a proposta de menor preço global. 
 
b.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 
8666/93, o desempate será conforme previsto no parágrafo 2º do art. 45 da Lei 8666/93. 
 
9.3 – O Município de Ibiraçu poderá desclassificar licitantes até a assinatura do contrato por despacho 
fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 
conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
 
9.4 – Antes da divulgação do julgamento da proposta vencedora, a Comissão de Licitação solicitará à Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura parecer sobre a validade dos preços unitários ofertadas.   
 
10 – RECURSOS 
 
10.1 – Os recursos serão processados e julgados nos termos da Lei 8.666/93 especialmente o disposto no seu art. 
109. 
 
10.2 – Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administração, a licitante que, tendo 
os aceito sem objeção, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
10.3 – Estará sempre ressalvado ao Município de Ibiraçu, antes de concretizar a contratação, o direito de revogar a 
licitação por interesse público ou conveniência administrativa, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 
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mediante provocação de terceiros, do que dará ciência aos interessados. 
 
11 – ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
11.1 – Após a homologação do resultado da licitação pelo Município de Ibiraçu, a adjudicação dos serviços objeto 
desta Tomada de Preços se efetivará por meio de contrato a ser firmado com a firma vencedora, de acordo com a 
minuta constante do MODELO ANEXO IV – Minuta do Contrato, que define os direitos e obrigações do Município e 
da contratada e do qual fazem parte o presente Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição. 
 
11.2 – A firma vencedora será convocada pelo Município de Ibiraçu, para assinatura do respectivo contrato no 
prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data da convocação. Se esta não aceitar assinar o instrumento 
contratual no prazo estabelecido, o Município poderá convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente das sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, consolidada. 
 
11.3 – Na assinatura do contrato, a contratada se obriga a apresentar a caução de garantia de execução do 
contrato que deverá ser protocola no Protocolo Geral da PMI no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser 
prorrogado, desde que devidamente justificado e esta aceita pelo Município, contados da homologação da 
Prefeita Municipal. 
 
12 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
12.1 – A contratada obrigar-se-á a desenvolver a elaboração do plano objeto deste Edital sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentindo do fiel cumprimento do 
contrato. 
 
12.2 - O representante da Administração Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos 
seus superiores para a adoção das medidas cabíveis. 
 
12.3 –O Município de Ibiraçu poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA, no interesse do 
cumprimento do contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA. 
 
12.4 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, construir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às 
suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução do plano ou de materiais empregados.  
 
12.5 – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da 
execução do Contrato.  
 
12.5.1 – A inadimplência da CONTRATADA em referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou 
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso do plano. 
 
12.6 –A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade, o 
fato de ser fiscalizada pelo CONTRATANTE.  
 
 
13 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
13.1 –A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município de Ibiraçu ou a terceiros, 
decorrentes da elaboração do plano, isentando o contratante de todas as reclamações que possam surgir, sejam 
elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas 
na execução. 
 
13.2 – A eventual aceitação do plano por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar 
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da 
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CONTRATADA.  
 
13.3 –– Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações com ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
 
14 – FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 – A fiscalização da elaboração do plano será feita pelo CONTRATANTE nos locais, por meio de seus 
representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os projetos, os prazos e condições do presente Edital, a 
proposta e as disposições do contrato.  
 
14.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do 
presente Contrato, facultando o livre acesso aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os registros e 
documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em 
responsabilidade por parte do Município de Ibiraçu.  
 
14.3 – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade 
e aceitabilidade dos serviços. 
 
14.4 – A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da CONTRATADA, 
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 
 
14.5 – A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com 
disposto no CONTRATO. 
 
14.6 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer 
obrigação prevista neste instrumento. 
 
 
15 – FORMA DE PAGAMENTO 
 
15.1 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado parceladamente, por serviços efetivamente 
realizados e aceitos, de acordo com as medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
15.2 – As medições do plano serão efetuadas pela fiscalização sempre no último dia útil do mês. Será observado o 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data de encerramento de cada etapa de execução do Contrato (último dia útil 
do mês), para verificação, conferência e liberação da medição. 
 
15.3 – Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar da liberação da 
medição, resultante da execução da etapa dos serviços e apresentação da nota fiscal  A SEMOSI. 
 
15.4 – Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:  
 

a) - Nota Fiscal dos Serviços; 
  

b) - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal – todas as faturas; 
 

c) - Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA ou CAU) – 1ª Fatura; 
 

d) - Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados – todas as faturas; 
 

e) - Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços cobrados - todas as faturas; 
 

f) - Certidão Negativa de Débito do INSS – última fatura; 
 

g) - Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório – última fatura, que deverá ser requerido 
pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data da solicitação. 
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h)– Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
15.5 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contratação dos serviços. 
 
 
16 – REAJUSTAMENTO 
 
16.1 - Os preços propostos serão fixos, não cabendo à CONTRATADA pleitear reajuste durante a execução do 
contrato. 
  
 
17 – MULTAS E PENALIDADES 
 
17.1 – A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 11.2, caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas no item 17.3, letras “a”, 
“b” e “e”.  
 
17.2 – O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, 
fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, 
quando for o caso. 
 
17.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções, 
garantida prévia defesa. 
 

a) - Advertência por escrito; 
 

b) - Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, 
até o período máximo de 30 (trinta) dias, se as prestação dos serviços  não forem iniciadas na data prevista 
ou concluídas nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo CONTRATANTE; 

 
c) - Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o 
prazo fixado no subitem anterior; 

 
d) - Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
e) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
17.4 - As sanções previstas no subitem 17.3 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão 
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das letras “a”, 
“b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.  
 
17.5 – As sanções estabelecidas no subitem 17.3 letra “d” e letra “e” são da competência do Município de Ibiraçu. 
 
17.6 – As sanções previstas no subitem 17.3 letra “d” e letra “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo, ou com 
autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 
 

a) - Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 

b) - Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
outros atos ilícitos praticados. 

 
17.7 – As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
 
17.8 – As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis desde a 
data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos relativos ao contrato 
ou cobradas judicialmente.  
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18 – RESCISÃO 
 
18.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
 

a) - O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
 

b) - O cumprimento irregular das Cláusulas Contratuais tais como: 
 

b.1) - A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão dos serviços no prazo estipulado; 

 
b.2) - O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
 
b.3) - A paralisação da elaboração do plano, sem justa causa com prévia comunicação à 
Administração. 

 
c) - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, exceto com prévia anuência da PMI, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação não 
admitidas neste Edital e no Contrato; 

 
d) - O desentendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 
e) - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do parágrafo 1º art. 67 da Lei n.º 
8.666/93; 

 
f) - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

 
g) - A dissolução da sociedade ou falência da contratada; 

 
h) - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo da 
Administração, prejudique a execução do contrato; 

 
i) - Razões de interesse do serviço público; 

 
j) - A supressão, por parte, da Administração,  serviços ou compras, acarretando modificações do valor 
inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º, art. 65 da Lei 8.666/93; 

 
k) - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, 
assegurado à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
 
l) - O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes da 
elaboração do plano, ou parcela destes já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação de ordem interna ou guerra; 
 
m) - A não liberação, por parte da Administração, local ou objeto para a execução do plano, no prazo 
contratual; 
 
n) - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do contrato; 
 
o) - O não cumprimento das normas relativas à saúde e a segurança no trabalho dos empregados da 
empresa contratada, previstos na Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de dispositivos relativos à 
matéria constante de acordo, convenção ou dissídio coletivo;  
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p) - A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus empregados; 
 
q) - A inobservância da legislação relativa à proteção ao meio ambiente; 
 
r) - A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 
 

Parágrafo Único – A decisão da autoridade competente relativa à rescisão do contrato, deverá ser procedida de 
justificativa, fundamentada, bem como, de notificação à contratada, oferecendo prazo compatível para 
regularização e reparação da irregularidade, se for o caso. 

 
18.2 – A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER: 

 
a) - Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas letras “a” até “j” e 
“p” até “r” do Capítulo; 
 
b) - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência administrativa; 
 
c) - Judicial, nos termos da legislação. 
 

Parágrafo 1º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

 
Parágrafo 2º - Nos casos dos subitens 18.1 “i” até “n” do artigo anterior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolução da 
garantia, caso haja prestado. 

 
18.3 – Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da 
elaboração do plano, depois de medidos e aprovados pela fiscalização. 
 
 
19 – SUBCONTRATAÇÃO 

 
19.1 – A CONTRATADA NÃO PODERÁ CEDER OU SUBCONTRATAR TOTAL OU PARCIAL OS SERVIÇOS OBJETO 
DESTE Edital sem a prévia anuência do CONTRATANTE com autorização por escrito, ressalvando que quando 
concedida a subcontratação obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência 
aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. 
 
 
20 – ALTERAÇÕES 

 
20.1 – Quaisquer modificações ou alterações a ser introduzida no Edital terá divulgação pela mesma forma que se 
deu o texto original com a conseqüente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 
20.2 – O Município de Ibiraçu se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a presente Tomada 
de Preços, fato que deverá estar devidamente comprovado nos autos, através de parecer do Setor Competente da 
Prefeitura Municipal. 

 
20.3 – Caso as datas previstas para entrega e abertura das Propostas relativas à Tomada de Preços sejam 
declaradas feriados ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no 
mesmo local e hora previstos.  

 
20.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, à vista das disposições legais vigentes, aplicáveis ao assunto. Ao 
Município se reserva prerrogativas de reexame da matéria, a seu critério, desde que tal se justifique ou 
recomende. 

 
20.5 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
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20.5.1 – Unilateralmente pela Administração: 
 
a) - Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
 
b) - Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objetivo, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º 
do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 

20.5.2 – Por acordo entre as partes: 
 

a) - quando necessária a modificação do regime de execução para entrega do plano, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
b) - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da elaboração do plano. 

 
21 -  DA GARANTIA D E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
21.1 - A Licitante vencedora apresentará Garantia para execução do Contrato no valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56 da Lei n° 
8.666/93, devendo ser protocolada no Protocolo Geral da PMI no prazo de 10 (dez) dias após a Homologação do 
ordenador de despesa, o prazo poderá ser prorrogado, desde que plenamente justificado e esta aceita pela 
Município. 
 
21.2- A prestação da garantia é condição indispensável para a assinatura do Contrato. 
 
21.3 - A garantia, quando efetuada em dinheiro, deverá ser depositada no Banco BANESTES, Agência 148, Conta 
Corrente n.º 17.081.787, PMI/Caução.  
 
21.4 - Quando prestada em cheque a referida garantia deverá estar compensada até a data da abertura do 
envelopes de n.º 01 – HABILITAÇÃO. 
 
21.5 -A garantia do cumprimento de CONTRATO só será liberada após o cumprimento integral das disposições 
contratuais e da lavratura do Termo de Liquidação. 
 
 
22 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
22.1 – Os serviços, objeto desta Tomada de Preços, abrangem além do fornecimento do material a mão-de-obra 
necessários aos serviços a elaboração do plano. 
 
22.1.2. – Anotação de responsabilidade técnica do contrato no CREA/ES ou CAU; 
 
22.1.3 – A CONTRATADA deverá cumprir o limite legal da jornada de trabalho, assim como respeitar todas as 
determinações contidas nas legislações trabalhistas e previdenciária. 
 
22.1.4 – A CONTRATADA deverá fornecer o transporte coletivo adequado ao pessoal empregado na execução dos 
serviços, sendo vedada a utilização de veículos do Município de Ibiraçu, bem como o transporte de pessoal em 
carroceria de caminhão. 
 
22.2 – Ficará a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a Fiscalização dos serviços, 
facultando o livre acesso dos fiscais ao local do trabalho, bem como aos depósitos, instalações, registros e 
documentos pertinentes com o negócio contratado. 
 
22.3 – A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da Ordem de Serviços, o 
currículo do engenheiro ou arquiteto residente indicado para os serviços caso não seja o signatário da proposta, e 
desde que satisfaça as exigências contidas no item 4.8, deste Edital.   
 
22.4 – A CONTRATADA não poderá repassar qualquer custo para seu empregado, que seja de transporte, 
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alimentação, uniforme ou outros inerentes que vier a ser firmado. 
 
22.5 – Esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico-legal na interpretação dos termos deste Edital serão 
dirimidas mediante solicitação por escrito, endereçado ao Presidente da CPL do Município de Ibiraçu, no horário 
de 12h30min as 17h30min de segundas às sextas-feiras. 
 
22.6 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, 
ligados ou não ao Município de Ibiraçu. 
 
 
23.7 – OUTRAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 
 
23.7.1 – Cumprir os serviços com zelo, perfeição, higiene, eficiência e pontualidade. 
 
23.7.2 – Fornecer toda mão de obra, material de consumo, equipamento, etc, nos níveis requeridos para realização 
dos serviços. 
 
23.7.3 – Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive com os tributos e contribuições 
parafiscais incidentes. 
 
23.7.4 – A Licitante vencedora será a única e exclusiva responsável pelos salários de seus empregados, bem como 
por todas as exigências de Legislação Trabalhista, Fiscal e de Previdência Social, não existindo de modo algum, 
entre seus empregados e o Município de Ibiraçu vínculo de qualquer natureza, correndo por conta da Licitante 
Vencedora, também todas as despesas com rescisão e indenizações, em função do contrato que vier a ser firmado. 
 
23.8 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 
Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades estabelecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.9 – Estará sempre ressalvado ao Município de Ibiraçu, antes da assinatura do Contrato e em razão de fato 
superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitação, de acordo com o art. 49 da 
Lei n.º 8.666/93.  
 
Ibiraçu – ES, 15 DE ABRIL DE 2014.. 

 
 

Angela Mª T. Polezeli 
Presidente da CPL  
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ANEXO I 
 
 

MODELO CARTA CREDENCIAL DO REPRESENTANTE(S) NA LICITAÇÃO 
 
 
 

PROPONENTE :     LOCAL E DATA: 
 
 
 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO PLANO OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2014. 
 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa _______________ ________________________________, vem 

pela presente, informar a V.Sª., que o (a) Senhor (a) _____________________________, Carteira de Identidade n.º 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 18 de 65 
 

____________________________ está autorizado a acompanhar a TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, podendo para tanto, 

impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do 

presente credenciamento.  
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO II 
 

MODELO - CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

AO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
Ref.: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO PLANO OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2014.  
 
Prezados Senhores, 
 
1) Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ªs., a nossa Proposta relativa à Tomada de Preços 002/2014, 

em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da 
TOMADA DE PREÇOS. 

 
2) Nosso preço global para execução é o seguinte: 
 
R$ 000,00 (_______ extenso _________), conforme descrito em nossa planilha orçamentária de preços unitários; 
 
3) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de sua apresentação. 
 
4) Os pagamentos serão de acordo com medições mensais e realizados até o último dia do mês subseqüente a 

execução do plano, contando a partir da apresentação da fatura no prazo de até 30 (trinta) dias.. 
 
5) A Proposta de Preços apresenta orçamento conforme prevê o Edital de Licitação. 
 
6) O prazo de Execução dos serviços será de 08(oito) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço; 
 
7) Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas neste Edital e seus anexos. 
 
8) Se detectada pela fiscalização do Município de Ibiraçu a necessidade de inclusão e/ou substituição de 

equipamentos e/ou pessoal necessário ao cumprimento do cronograma, e a Empresa tem até 05 (cinco) dias 
para atender a solicitação, sob pena de pagamento de multa como prevista no item Penalidades. 

 
9) Informamos que o (s) Sr. (s) é (são) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a responder por nossa 

Empresa junto a V.S.ª. tudo que fizer necessário durante os trabalhos da Licitação. 
 
Atenciosamente, 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO PLANO OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 
002/2014 
 
 
LOCAL E DATA: 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem ...., letra “..”, declaramos sob as 
penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar 
proposta objeto desta licitação. 
 
Declaramos ainda, que não houve qualquer alteração na qualidade técnica constante do Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO IV 

 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

 
CONTRATO N.° 000/2014 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2014 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E A EMPRESA 
......................................................... 

 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde D’Eu, nº 486, 

Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17 neste ato representado pelo Prefeito Exmº. Sr. 

Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, Agricultor, inscrito no CPF sob o nº 979.396.177-53, CI nº 

951.826-ES, residente na Fazenda da Penha, Zona Rural, s/nº, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado e a empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n.º ..................., com sede na Rua .................... ............ CEP ..........., representada neste ato pelo Sr. ..........................., 

brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob n.º ............. residente na Rua ....................................... CEP .............., 

doravante denominada CONTRATADA, objeto da Tomada de Preços n.º 002/2014, oriundo do Processo n.º 

5756/2012 de 28/12/2012, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, devidamente 

homologado pelo Prefeito Municipal, resolvem assinar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 

consolidada e demais Legislações pertinentes, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 – A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de serviços de consultoria especializada para a 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), compreendendo o abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, através do convênio Funasa nº 028/2011, que entre si celebram a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA e o Município de Ibiraçu-ES, conforme autorização no processo nº 5756/2012 de 28/12/2012, a pedido 
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura- SEMOSI, conforme constante dos anexos 
parte integrante deste. 

1.2- Integra o presente edital, vinculando necessariamente os trabalhos do licitante vencedor, bem como o 
Município, o Termo de Referência (Anexo V) para a Contratação dos Serviços Técnicos Especializados para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município, o qual se constitui no Projeto Básico da 
presente licitação. 

1.3 Em todos os trabalhos a serem desenvolvidos pelo licitante vencedor, deverá ser necessariamente observado 
todo o conteúdo, prazos, diretrizes, critérios e métodos estabelecidos no Termo de Referência. 

1.4 O PMSB compreenderá as quatro atividades setoriais do saneamento básico (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas), devendo ser desenvolvido conforme as fases estabelecidas no Termo de Referência (Anexo V). 
. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E MEDIÇÕES 
 
2.1 – O prazo para execução do plano objeto deste contrato será de 08 (oito) meses contados da Emissão da 
Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado, a critério da administração. 
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2.2 - O início da obra dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço 
expedida pelo CONTRATANTE. 
 
2.3 – Serão elaboradas pela Contratada, medições dos serviços executados, aplicando-se os preços unitários da 
planilha, às quantidades medidas, que serão aprovadas e liberadas pela fiscalização do Contratante. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
 
3.1 – Pela execução da elaboração do plano prevista na Cláusula Primeira, o Contratante pagará à Contratada o 
valor de R$ .........(.....) ,  irreajustável pelo período contratado. 
 
3.2 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, pelos serviços 
efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
3.3 – As medições dos serviços serão efetuadas pela fiscalização sempre no último dia útil do mês. Será observado 
o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de encerramento de cada etapa de execução do Contrato (último dia útil 
do mês), para verificação, conferência e liberação da medição. 
 
3.4 – Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar da liberação de 
medição e após a apresentação da Nota Fiscal, resultante da execução do plano. 
 
 
3.5 – Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Nota Fiscal dos Serviços;  
b) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal – todas as faturas; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA ou CAU) – 1ª Fatura; 
d) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados – todas as faturas; 
e) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços cobrados - todas as faturas; 
f) Certidão Negativa de Débito do INSS – última fatura; 
g) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório – última fatura, que deverá ser requerido pelo 

CONTRATADO a PMI, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
solicitação; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
3.6 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
 
3.7 – Os preços propostos serão fixos, não cabendo à CONTRATADA pleitear reajuste durante a execução do 
Contrato.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente Tomada de Preços correrão 
por conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada. 
 
070- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA – SEMOSI 
070001.1751200073.014- INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 
 
070001.1751200073.015- ESTRUTURAÇÃO DO SIST.. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
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5.1 - Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a Contratada deverá utilizar pessoal próprio, 
mão de obra especializada, ferramentas e materiais próprios e adequados, dentro dos padrões de segurança, 
sempre com o acompanhamento de engenheiro responsável ou arquiteto.  
 
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES 
 
6.1 – Caberá a CONTRATADA a responsabilidade de utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do 
presente contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere ao Contratante a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização da execução do plano, 
assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros.  
 
6.2 - 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 verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados.  
 
6.3 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo Contratante.  
 
6.4 – A CONTRATADA deverá manter na elaboração do plano, em tempo integral, um engenheiro ou arquiteto, 
bem como um preposto, aceito pelo Contratante, para representá-la na elaboração do plano. 
 
6.5 –A eventual aceitação do serviço por parte do CONTRATANTE não eximirá a Contratada da responsabilidade 
de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser verificar posteriormente, 
circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
6.7 - Mediante processo devidamente instruído, o CONTRATANTE poderá acrescer ou diminuir o volume de 
serviços em até 25% (vinte e cinco por cento), sobre o contrato, bem como acrescer o prazo decorrente de 
alterações do projeto, inclusão ou exclusão de serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
7.1 – A CONTRATADA após a entrega dos serviços dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica gratuita 
para os serviços objeto deste Contrato, contra defeitos, erros e/ou vícios de fabricação ou instalação, salvo por uso 
indevido de utilização das instalações. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
 
8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções, garantida 
prévia defesa. 
 
a) Advertência por escrito; 
 
b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o 

período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciadas na data prevista ou concluídas nas 
diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo CONTRATANTE; 

 
c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato,  após esgotado o prazo fixado 

no subitem anterior; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
8.2 - As sanções previstas no subitem 8.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão 
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das letras “a”, 
“b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.  
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8.3 – As sanções estabelecidas no subitem 8.1 letra “d” e letra “e” são da competência do Município 
CONTRATANTE. 
 
8.4 – As sanções previstas no subitem 8.1 letra “d” e letra “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo, ou com 
autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 
 
a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de outros atos 

ilícitos praticados. 
 
8.5 – As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
 
8.6 – As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis desde a data 
do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos relativos ao contrato ou 
cobradas judicialmente.  
 
 
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 – A fiscalização da elaboração do plano será feita pelo CONTRATANTE nos locais, através de seus 
representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os projetos, os prazos e condições do presente Edital, a 
proposta e as disposições do contrato.  
 
9.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto do 
presente Contrato, facultando o livre acesso aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os registros e 
documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em 
responsabilidade por parte da PMI.  
 
9.3 – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e 
aceitabilidade dos serviços. 
 
9.4 – A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da CONTRATADA, 
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 
 
9.5 – A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com 
disposto no CONTRATO. 
 
9.6 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação 
prevista neste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DA  ELABORAÇÃO DO PLANO 
10.1 – Após conclusão de todos os serviços, verificar-se-á o recebimento provisório dos serviços, mediante termo 
assinado pelas partes. O Termo definitivo será assinado 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, se os 
serviços contratados não apresentarem defeitos ou imperfeições, ou se existentes, tiverem sido corrigidos e, 
assim, considerados como executados e concluídos dentro das especificações e condições contratuais. 
 
10.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela eficiência do plano pelo 
prazo de 05 (cinco) anos. 
 
10.3 – Na hipótese de não terem sido lavrados os Termos de recebimento provisório e definitivo do plano, nos 
prazos reputar-se-ão como realizados os serviços, desde que comunicados ao Contratante nos 15 (quinze) dias 
anteriores a sua entrega. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 25 de 65 
 

11.1 – A CONTRATADA NÃO PODERÁ CEDER OU SUBCONTRATAR OS SERVIÇOS OBJETO DESTE Edital sem a 
prévia anuência, com autorização por escrito, ressalvando que quando concedida a sub-contratação, obriga-se a 
CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o 
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
12.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
 
a) O não cumprimento das cláusulas contratual especificações, projetos e prazos; 
 
b) O cumprimento irregular das cláusulas. Contratuais tais como: 
 

b-1) - A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 
dos serviços no prazo estipulado; 
 
b-2) - O atraso injustificado no início dos serviços; 
 
b-3) - A paralisação na elaboração do plano, sem justa causa com prévia comunicação à Administração; 

 
c) A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, exceto com prévia anuência da PMI, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação não 
admitidas neste Edital e no Contrato; 

 
d) O desentendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 
 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do parágrafo 1º art. 67 da Lei n.º 

8.666/93; 
 
f) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) A dissolução da sociedade ou falência da Contratada; 
 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo da Administração, 

prejudique a execução do contrato; 
 
i) Razões de interesse do serviço público; 
 
j) A supressão, por parte, da Administração,  serviços ou compras, acarretando modificações do valor inicial do 

contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º, art. 65 da Lei 8.666/93; 
 
k) A suspensão de sua elaboração, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado à 
Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação; 

 
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes da elaboração 

do plano, ou parcela destes já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem 
interna ou guerra; 

 
m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do contrato; 
 
n) O não cumprimento das normas relativas à saúde e a segurança no trabalho dos empregados da empresa 

contratada, previstos na Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de dispositivos relativos à matéria 
constante de acordo, convenção ou dissídio coletivo; 
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o) A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus empregados; 
 
p) A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 
 
Parágrafo Único – A decisão da autoridade competente relativa à rescisão do contrato, deverá ser procedida de 
justificativa, fundamentada, bem como, de notificação à Contratada, oferecendo prazo compatível para 
regularização e reparação da irregularidade, se for o caso. 
 
12.2 – A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER: 
 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas letras “a” até “j” e “p” até 
“r” do Capítulo; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 
administrativa; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo 1º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 
 
Parágrafo 2º - Nos casos dos subitens 12.1 “i” até “n” do artigo anterior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolução da 
garantia, caso haja prestado. 
 
12.3 – Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento dos 
serviços realizados, depois de medidos e aprovados pela fiscalização. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 
 
Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Ibiraçu, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, 
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
Ibiraçu - ES, ..... de ..... de 2014. 
 
 
 

.............................................................. 
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 
 

.................................................... 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 
1 - _______________________________ 
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2 - _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
 
 
 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBIRAÇU/ES 
ABRIL DE 2014 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 28 de 65 
 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 29 de 65 
 

 
SUMÁRIO 

 
1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................................... 31 
2. FUNDAMENTAÇÃO ................................................................................................................ 31 
3. OBJETO .................................................................................................................................. 33 

4. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................................... 34 
5. OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ....................................... 34 

6. GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS .................................................................................. 35 
7. METODOLOGIA DO TRABALHO / ESCOPO DOS SERVIÇOS .............................................. 36 

7.1. ETAPA 01: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL . 36 

7.1.1. Definição do Plano de trabalho e Cronograma e das Unidades Territoriais de Análise 
e Planejamento (UTAP) ........................................................................................................... 36 

7.1.2. Plano de Mobilização e Comunicação Social (PMS) .................................................. 37 

7.1.3. Produtos ETAPA 1: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DE 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL .......................................................................................................... 38 

7.2. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO ......................... 39 

7.2.1. Diagnóstico Técnico-participativo .............................................................................. 39 

7.2.2. Aspectos Socioeconômicos, Culturais e Ambientais .................................................. 39 

7.2.3. Política do Setor de Saneamento .............................................................................. 40 

7.2.4. Infraestrutura de Abastecimento de Água .................................................................. 41 

7.2.5. Infraestrutura de Esgotamento Sanitário .................................................................... 42 

7.2.6. Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais ............................................................... 42 

7.2.7. Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos .............................................. 43 

7.2.8. Situação do Desenvolvimento Urbano ....................................................................... 44 

7.2.9. Situação da Habitação ............................................................................................... 45 

7.2.10. Situação Ambiental e de Recursos Hídricos ........................................................... 45 

7.2.11. Situação da Saúde ................................................................................................. 45 

7.2.12. Produtos ETAPA 02: Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) com Mobilização e 
Sistema de Indicadores ........................................................................................................... 46 

7.3. ETAPA 3: PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, 
CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)
 46 

7.3.1. Elaboração do Cenário de Referência ....................................................................... 47 

7.3.2. Infraestrutura de Abastecimento de Água .................................................................. 47 

7.3.3. Infraestrutura de Esgotamento Sanitário .................................................................... 47 

7.3.4. Infraestrutura de Águas Pluvias ................................................................................. 48 

7.3.5. Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos .............................................. 48 

7.3.6. Produtos ETAPA 3: Prospectiva Planejamento Estratégico e Objetivos/Metas (PPE) 49 

7.4. ETAPA 04: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ATENDIMENTOS DOS 
OBJETIVOS E METAS E PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS ....................................... 49 

7.4.1. Programação de Ações Imediatas ............................................................................. 49 

7.4.2. Programação das Ações do PMSB ............................................................................ 49 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 30 de 65 
 

7.4.3. Ações para Emergências e Contingências ................................................................ 50 

7.4.4. Produtos ETAPA 4: Programas, Projetos e Planos de Ações, de Emergência e 
Contingência ............................................................................................................................ 50 

7.5. ETAPA 5: PLANO DE EXECUÇÃO .................................................................................. 50 

7.5.1. Produtos ETAPA 5..................................................................................................... 51 

7.6. ETAPA 06: MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 
DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PMSB ...................................... 51 

7.6.1. Produtos da ETAPA 6 ................................................................................................ 52 

7.7. ETAPA 07: DOCUMENTO FINAL DO PMSB ................................................................... 52 

7.7.1. Projeto de Lei para Aprovação do PMSB ................................................................... 52 

7.7.2. Produto ETAPA 07 .................................................................................................... 52 

8. ENTREGA DOS PRODUTOS ................................................................................................. 52 

9. VALOR DO CONTRATO E PRAZOS DE EXECUÇÃO ............................................................ 53 
10. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS .............................................................................. 54 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ....................................................................................................... 5 
12. SUPERVISÂO ......................................................................................................................... 55 
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .................................................................................. 55 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 56 
15. ANEXOS ................................................................................................................................. 60 

15.1. ANEXO A – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS .................................. 60 

15.2. ANEXO B – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO ................................................. 61 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 31 de 65 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento objetiva definir as diretrizes e procedimentos para contratação de empresa de 
consultoria para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) para o município 
de IBIRAÇU/ES. O Termo de Referência (TR) estabelece os requisitos mínimos necessários a serem 
apresentados ao CONTRATADO, pelo CONTRATANTE, durante a vigência do projeto. Além de 
orientar o CONTRATANTE na elaboração e implantação do PMSB no âmbito da Fundação 
Nacional de Saúde - Funasa.  
O conteúdo deste TR insere-se no contexto da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que define as 
diretrizes nacionais e estabelece a Política Federal de Saneamento Básico, e de seu Decreto de 
Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010; da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de seu Decreto de Regulamentação nº 7.404, de 23 
de dezembro de 2010; bem como a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece o Estatuto 
das Cidades. 
O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do município. Essa Política deve 
definir as funções de gestão dos serviços púbicos de saneamento e estabelecer a garantia do 
atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários, o controle social, sistemas 
de informação, entre outros.  
Com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico e construir cidades 
includentes, o PMSB deve ser elaborado para que seja implantado de forma participativa, 
democrática e sustentável, em consonância com a Política Nacional de Saneamento, Lei no 11.445 de 
2007. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

O processo de elaboração e implantação do PMSB deverá ser pautado pelos seguintes fundamentos: 
a) Constitucionais: 

• Direito à saúde garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às "ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (art.196); 

• Direito à saúde, incluindo a competência do Sistema Único de Saúde de participar da formulação 
da política e da execução das ações de saneamento básico (inciso IV, do art. 200); 

• Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-la e 
preservá-la (art. 225. Capítulo VI); e 

• Direito à educação ambiental em todos os níveis de ensino para a preservação do meio ambiente 
(inciso VI. § 1°, art. 225). 

b) Da Política Urbana, estabelecidos na Lei no 10.257/2001 - Estatuto das Cidades, a saber: 

• Direito a cidades sustentáveis, ao saneamento ambiental, [...] para as atuais e futuras gerações 
(inciso I, art. 2°); 

• Direito a participação na gestão municipal por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento 
de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (inciso li, art. 2°); 
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• Garantia das funções sociais da cidade e do controle do uso do solo para evitar a deterioração de 
áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental; e garantia do direito à expansão urbana 
compatível com a sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território e a 
justa distribuição dos benefícios e ônus da urbanização (art. 2°); e 

• Garantia à moradia digna como direito e vetor da inclusão social. 

c) Da Política de Saúde, estabelecidos na Lei no 8.080/1990, a saber: 

• Direito universal à saúde com equidade e atendimento integral; 

• Promoção da saúde pública; 

• Salubridade ambiental como um direito social e patrimônio coletivo; 

• Saneamento Básico como fator determinante e condicionante da saúde (art. 3°); 

• Articulação das políticas e programas da Saúde com o saneamento e o meio ambiente (inciso II. 
art. 13);  

• Participação da União, Estados e Municípios na formulação da política e na execução das ações 
de saneamento básico (art. 15); e 

• Considerar a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas no modelo a ser 
adotado para a atenção à saúde indígena (art. 19-F). 

d) Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos pela Lei no 9.433/1997, a saber: 

• Água como um bem de domínio público (inciso I, art. 1°), como um recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico (inciso lI, art. 1°), devendo ser assegurada à atual e às futuras gerações 
(inciso I, art. 2°); 

• Direito ao uso prioritário dos recursos hídricos ao consumo humano e a dessedentação de animais 
em situações de escassez (inciso III, art. 1°); 

• Gestão dos recursos hídricos voltados a garantir o uso múltiplo das águas (inciso IV, art. 1°); 

• Garantia da adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País (inciso lI, art. 30); 

•  Garantia da articulação dos planos de recursos hídricos com o planejamento dos setores usuários 
(inciso IV, art. 30);  

• Promoção da percepção quanto à conservação da água como valor socioambiental relevante; e 

• Prever os itens constantes na Lei Estadual 5.818, de 29 de dezembro de 1998 que institui a 
política Estadual de Recursos Hídricos. 

e) Da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, estabelecidos no Art. 20, da Lei 
11.445/07, a saber: 

• Universalização do acesso; 

• Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um 
dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade 
de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

• Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
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• Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas 
pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

• Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

• Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à 
pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 
seja fator determinante;  

• Eficiência e sustentabilidade econômica; 

• Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a 
adoção de soluções graduais e progressivas; 

• Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados; 

• Controle social; 

• Segurança, qualidade e regularidade; e 

• Integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

A elaboração do PMSB para o município de IBIRAÇU/ES também deve respeitar a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecidos pela Lei no 12.305/2010; a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 9.264/2009, bem como os Planos Diretor Municipal, de 
Desenvolvimento Local Sustentável e de Uso das Bacias inseridas na Região Hidrográfica do Litoral 
Centro Norte (bacias dos rios Riacho, Reis Magos, Jacaraípe e Piraquê-açú), representada pelo 
Comitê Litoral Centro Norte; as Leis Municipais de Perímetro Urbano e de Parcelamento do Solo, 
além dos códigos Municipais de Obras, de Posturas e de Meio Ambiente. 
 

3. OBJETO 

Este Termo de Referência objetiva o estabelecimento das diretrizes mínimas para a contratação de 
serviços de consultoria especializada para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB). 
O PMSB deve abranger todo o território (urbano e rural inclusive áreas indígenas, quilombolas e 
tradicionais) do Município de IBIRAÇU e contemplar os quatro componentes do saneamento básico, 
que compreende o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 
• Abastecimento de Água: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a adução até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição.  

• Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o lançamento final no meio ambiente.  

• Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas.  
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• Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico, industrial e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas e 
recuperação da área degradada. Inclusive os Resíduos da construção civil e de saúde. 

Deve ser assegurada a efetiva participação da população em todas as fases da elaboração do PMSB, 
prevendo o envolvimento da sociedade inclusive durante a aprovação, execução, avaliação e revisão 
– a cada quatro anos – do PMSB. 
 

4. JUSTIFICATIVA 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com quantidade, igualdade, continuidade e 
controle social é um desafio que o poder público municipal, como titular destes serviços, deve 
encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, o Plano Municipal de Saneamento Básico 
se constitui em importante ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das 
condições sanitárias e ambientais do município e, conseqüentemente, da qualidade de vida da 
população. 
Soma-se ao exposto a exigência do Plano como condição de validade dos contratos que tenham por 
objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, assegurando, com isso, a adequada 
cobertura e qualidade dos serviços prestados. Cabe destacar, também, a determinação do Decreto no. 
7217/2010, artigo 26, parágrafo 4º, que vincula a existência do Plano de Saneamento Básico, 
elaborado pelo titular dos serviços, segundo os preceitos estabelecidos na Lei 11.445/2007, como 
condição de acesso, a partir de 2014, a recursos orçamentários da União ou recursos de 
financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, 
quando destinados a serviços de saneamento básico. 
 

5. OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivos principais promover a saúde, a 
qualidade de vida e do meio ambiente, assim como organizar a gestão e estabelecer as condições para 
a prestação dos serviços de saneamento básico, de forma a que cheguem a todo cidadão, 
integralmente, sem interrupção e com qualidade. 
Os serviços objeto da contratação referenciada neste TR têm por objetivo dotar o gestor público 
municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, de forma a atender as 
necessidades presentes e futuras de infra-estrutura sanitária do município. Busca, ainda, preservar a 
saúde pública e as condições de salubridade para o habitat humano, bem como priorizar a 
participação da sociedade na gestão dos serviços. 
O PMSB deverá contemplar um horizonte da ordem de vinte anos e abranger os conteúdos mínimos 
definidos na Lei no 11.445/07 07, Decreto nº 7.217/2010 e Resolução Recomendada no 75 do 
Conselho das Cidades, além de estar em consonância com o Plano Diretor Municipal, com os 
objetivos e as diretrizes dos planos plurianuais (PPA), com os planos de recursos hídricos, com a 
legislação ambiental, legislação de saúde e de educação, etc. 
A área de abrangência do PMSB deverá ser toda a área do município contemplando localidades 
adensadas e dispersas, incluindo áreas indígenas, quilombolas e tradicionais. O PMSB deve também: 

a) Contribuir para o desenvolvimento sustentável do ambiente urbano; 

b) Assegurar a efetiva participação da população nos processos de elaboração, implantação, avaliação e 

manutenção do PMSB; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 35 de 65 
 

c) Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público se dê segundo 

critérios de promoção de salubridade ambiental, da maximização da relação benefício-custo e de maior 

retorno social interno; 

d) Estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico; 

e) Utilizar indicadores dos serviços de saneamento básico no planejamento, implementação e avaliação da 

eficácia das ações em saneamento; 

f) Promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor saneamento, com ênfase na 

capacitação gerencial e na formação de recursos humanos, considerando as especificidades locais e as 

demandas da população; e 

g) Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do município, visando assegurar a adoção de 

mecanismos adequados ao planejamento implantação, monitoramento, operação, recuperação, 

manutenção preventiva, melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

As diretrizes para a elaboração do PMSB são basicamente: 

a) O PMSB é instrumento fundamental para implementação da Política Municipal de Saneamento Básico; 

h) O PMSB deverá fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade; 

i) O PMSB deverá ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte anos e ser revisado e 

atualizado a cada quatro anos. A promoção de ações de educação sanitária e ambiental como 

instrumento de sensibilização e conscientização da população deve ser realizada permanentemente; 

j) A participação e controle social devem ser assegurados na formulação e avaliação do PMSB; e 

k) A disponibilidade dos serviços públicos de saneamento básico deve ser assegurada a toda população do 

município (urbana e rural). 

 

6. GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos serão gerenciados por um Grupo Técnico Executivo (GTE) a ser instituído pelo Senhor 
Prefeito Municipal por meio de Decreto ou Portaria, por exemplo. Este GTE deverá ser formado por 
representantes (autoridades ou técnicos) das instituições do poder público municipal, estadual e 
federal relacionadas com o saneamento básico (prestadores de serviços de saneamento, secretarias de 
saúde, obras, infraestrutura e outras), bem como por representantes de organizações da sociedade 
civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs e outros). É recomendada a 
inclusão de representantes dos conselhos municipais, Câmara de Vereadores, Ministério Público e 
outros. O Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da FUNASA terá representação 
assegurada no GTE, devendo ser considerado no ato público do poder executivo. 
As atribuições do GTE são: 

� Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pela CONTRATADA;  

� Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive 

do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no 

mínimo, a cada dois meses.  

 
As atribuições do representante do NICT nas reuniões do GTE serão restritas ao acompanhamento 
em caráter orientativo, não estando apto a votos de aprovação ou desaprovação. 
Os critérios para a escolha dos representantes serão definidos pela Prefeitura Municipal de 
IBIRAÇU. A Coordenação Geral dos Trabalhos será de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços e Infra-Estrutura, órgão da Prefeitura Municipal de IBIRAÇÚ.  
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A estruturação, organização, condução, definição de locais e funcionamento das audiências públicas 
e da oficina de capacitação, bem como a elaboração da metodologia de intervenção e capacitação 
serão objetos de proposição pela empresa de consultoria CONTRATADA. A empresa será também 
responsável pela apresentação e defesa dos conteúdos pertinentes aos respectivos eventos. 
A participação da sociedade no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 
será viabilizada através dos seguintes instrumentos: 

b) Representações no Grupo Técnico Executivo;  

l) Oficina de capacitação do Grupo Técnico Executivo e demais agentes sociais a serem convidados, num 

total de 20 participantes; 

m) Participação em seminários e reuniões em cada uma das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento 

quando da elaboração dos conteúdos do plano; 

n) Audiência pública municipal a ser realizada para apresentação da proposta final do Plano. 

Os dados coletados durante as atividades de mobilização e participação sociais deverão ser 
registrados de forma escrita e na forma digital. As memórias dos eventos realizados devem ser 
organizadas, catalogadas, sumarizadas e irão subsidiar todo o processo de elaboração do plano em 
todas as suas etapas. Essa memória deverá ser apresentada em forma de relatório descritos no item 
15.1. ANEXO A – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS. 
 

7. METODOLOGIA DO TRABALHO / ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços a serem contratados deverá satisfazer o cumprimento das ETAPAS 
estabelecidas neste item, bem como apresentados no texto deste Termo de Referência e sumarizados 
no Quadro 2, atendendo a seguinte seqüência: 
• ETAPA 01: Formação do Grupo e Planos de Trabalho e de Mobilização Social – PRODUTO 1; 

• ETAPA 02: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico – PRODUTO 2; 

• ETAPA 03: Prognósticos e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 
Objetivos e Metas (Planejamento Estratégico) – PRODUTO 3; 

• ETAPA 04: Programas, Projetos e Ações para Atendimentos dos Objetivos e Metas e Para 
Emergência e Contingências – PRODUTO 4; 

• ETAPA 05: Plano de Execução – PRODUTO 5; 

• ETAPA 06: Mecanismos e Procedimentos para A Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e 
Efetividade das Ações do PMSB – PRODUTO 6; 

• ETAPA 07: Aprovação do Plano Municipal de Saneamento – PRODUTO 7. 

 

7.1. ETAPA 01: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

7.1.1. Definição do Plano de Trabalho e Cronograma e das Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento (UTAP) 

Objetiva-se com este estudo, definir as Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTAP), as 
quais se constituirão nas unidades referenciais para a elaboração dos estudos e propostas das ações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esta UTAP serão a base para a definição dos Setores de 
Mobilização (SM); locais planejados para receberem os eventos participativos sendo distribuídos 
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pelo território do município de forma a promover efetividade à presença da comunidade. Para esta 
etapa, deverão estar previstas as seguintes atividades: 
 
a) Delimitação em mapa das bacias hidrográficas e respectivas sub-bacias, a partir das quais serão 

definidas as bacias hidrográficas elementares do município; 

b) Delimitação dos Distritos Administrativos do Município; 

c) Definição de Setores de Mobilização (SM) com base nas bacias e sub-bacias hidrográficas e 
Distrititos Administrativos; 

d) Elaborar a metodologia de trabalho e cronograma de atividades que definirão os trabalhos de 
elaboração do PMSB; 

e) Reunião de apresentação da metodologia de trabalho e cronograma de atividades para pactuação 
com o GTE do PMSB. 

 

7.1.2. Plano de Mobilização e Comunicação Social (PMS) 

A participação e o envolvimento da sociedade deve se desenvolver ao longo de todo o período de 
elaboração e implantação do PMSB, por meio de seminários, reuniões, oficinas de capacitação entre 
outras ações descritas em cada etapa de trabalho. 
Para o presente propósito, deverão ser implementadas no mínimo de 3 (três) eventos em cada 
Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTAP), ou Setor de Mobilização (SM), em 
consequência dos objetivos de cada fase de elaboração do PMSB. Deverão ser implementadas ao 
menos um evento para a fase de diagnóstico, outro para a fase de prognóstico e mais um para as fases 
de priorização de objetivos e/ou programas, além de 01 Conferência Municipal reunindo todos os 
representantes do município com a finalidade de consulta e/ou comunicação social, devendo 
envolver além do Grupo Técnico Executivo (GTE), os demais agentes sociais: 

• Capacitação do GTE (com representações locais e lideranças);  

• Elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo (01 evento em cada UTAP/SM); 

• Priorização dos Objetivos e Metas e dos Programas, Projetos e Planos de Emergência e Contingência (01 

evento em cada UTAP/SM); 

• Pactuação do Estudo Prospectivo de Planejamento Estratégico (01 evento em cada UTAP/SM); 

• Aprovação do Plano de Saneamento Básico do Município (01 Conferência Municipal) envolvendo no 

mínimo o GTE e as lideranças comunitárias. 

Deverá ser desenvolvido plano de comunicação com os seguintes objetivos: 

• Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os objetivos e desafios 

do Plano; 

• Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade nos processos 

decisórios do Plano; e 

• Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e da fiscalização e 

regulação dos serviços de saneamento básico. 

Cabe a CONTRATANTE auxiliar na divulgação para a mobilização social na disponibilização de 
infraestrutura para a realização dos eventos, carro de som e produção de mensagens, bem como na 
produção e vinculação em mídias (jornal e rádio).  
Cabe a CONTRATADA preparar o material para a divulgação/comunicação apropriada durante todo 
o processo de elaboração da PMSB, respeitando o cronograma previamente descrito e pactuado no 
Plano de Mobilização Social (PMS). 
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Devem ser tidos como objetivo do Plano de Mobilização e Comunicação Social, para as fases de 
elaboração do PMSB: 
i) Diagnóstico técnico-participativo:  

• Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito do Saneamento;  

• Considerar as características locais e a realidade prática das condições econômico-sociais e culturais;  

• Considerar a realidade prática local das condições de saneamento e saúde em complemento às 

informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores de serviços;  

• Considerar as formas de organização social da comunidade local.  

ii) Prognóstico e Planejamento estratégico – Cenário de Referência: 

• Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a definição do cenário de referência 

futuro.  

• Considerar o impacto sócio-ambiental e sanitário dos empreendimentos de saneamento existentes e os 

futuros para a qualidade de vida da população.  

iii) Programas, Projetos e Ações para Alcance do Cenário de Referência: 

• Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a hierarquização da aplicação de 

programas e seus investimentos.  

• Considerar o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de soluções de 

saneamento, tendo em conta a cultura, os hábitos e as atitudes em nível local.  

 
 
Atividades: 

a) Discussão da estratégia de comunicação e mobilização entre CONTRATADA, Comissão Municipal de 

acompanhamento do PMSB e governo municipal para consolidação do Plano de Mobilização Social 

(PMS); 

b) Identificação de atores sociais envolvidos no processo de elaboração do PMSB; 

c) Identificação e discussão preliminar da realidade atual do município, no âmbito do saneamento 
básico; 

d) Oficina de capacitação com o GTE; 

e) Detalhamento da metodologia pedagógica empregada nas plenárias, utilizando instrumentos 
didáticos com linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento 
básico; 

f) Elaboração de material para divulgação do PMSB a todas as comunidades (rural e urbana), bem 
como a maneira que será realizada tal divulgação, como faixas, convites, folder, cartazes e/ou 
meios de comunicação local; 

g) Maneira que serão divulgadas e disponibilizadas as informações e estudos pertinentes à 
elaboração e implantação do PMSB a todos os interessados. 

 

7.1.3. Produtos ETAPA 1: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DE MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

• Relatório contendo a metodologia detalhada de trabalho e cronograma de atividades; 

• Mapa temático com as definições das UTAP’s/SM; 

• Plano de Mobilização Social (PMS) pactuado; 
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• Relatório Mensal de Mobilização Social com as memórias dos eventos realizados contendo fotos e lista de 

presença organizados, catalogados e sumariados. 

Os relatórios devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio magnético. 
 

7.2. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

O Diagnóstico, por ser a base orientadora dos prognósticos do PMSB, da definição de objetivos, 
diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos e ações, deve consolidar 
informações sobre: cobertura, déficit e condições dos serviços de saneamento básico e condições de 
salubridade ambiental, considerando dados atuais e projeções. O Diagnóstico também deverá 
contemplar, dentre outros, perfil populacional, quadro epidemiológico e de saúde, indicadores sócio-
econômicos e ambientais, desempenho na prestação de serviços e dados de setores correlatos. 
O Diagnóstico deverá orientar-se na identificação das causas dos déficits e das deficiências a fim de 
determinar metas e ações na sua correção, visando a universalização dos serviços de saneamento 
básico. Deverá, ainda, prever, na caracterização do município, a análise de sua inserção regional, 
incluindo as relações institucionais e interfaces socioeconômicas e ambientais com os municípios 
vizinhos, o estado e a bacia hidrográfica. As informações obtidas durante a pesquisa deverão ser 
organizadas em Base de Dados, após tratamento estatístico e análise crítica, para ser posteriormente 
disponibilizado ao Município, à sociedade e à União. 
Conforme a disponibilidade das fontes e a necessidade de informações para dimensionar e 
caracterizar os investimentos e a gestão dos serviços de saneamento básico, deverá ser realizada 
ampla pesquisa de dados secundários disponíveis em instituições governamentais (municipais, 
estaduais e federais) e não governamentais. Quando pertinente, deve ser providenciada a coleta de 
dados e informações primárias. 
 

7.2.1. Diagnóstico Técnico-participativo 

O processo de planejamento exige o levantamento de informações básicas relevantes acerca do 
município de IBIRAÇU/ES. É importante destacar que as informações necessárias para a elaboração 
do Diagnóstico Técnico-participativo, sejam dados primários ou secundários, devem ser fornecidas 
obrigatoriamente pela CONTRATANTE, mediante solicitação formal elaborada pela 
CONTRATADA na etapa inicial dos trabalhos. Deverá se considerar, integralmente, o território do 
município, contemplando sede municipal e área rural. 
Essa etapa deverá contemplar a percepção de técnicos e da sociedade quanto aos elementos 
apresentados nos subitens a seguir e, para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e diálogo que 
garantam a integração dessas duas abordagens. Dessa forma, a CONTRATADA deverá sistematizar 
e consolidar as informações levantadas, discutindo sempre com a sociedade por meio de audiências e 
consultas públicas, conferências, entre outros. 
 

7.2.2. Aspectos Socioeconômicos, Culturais e Ambientais 

Atividades: 
O Levantamento e análise de informações referente aos aspectos socioeconômicos e culturais do 
município deverão compreender as seguintes informações descritas a seguir: 
a) Caracterização da área de planejamento (área, localização, distância entre a sede municipal e 

municípios da região, da capital do estado e entre distritos e sede municipal, dados de altitude, ano 
de instalação, dados climatológicos, evolução do município e outros); 
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b) Densidade demográfica (dados populacionais referentes aos quatro últimos censos, estrutura 
etária, etc); 

c) Descrição dos sistemas públicos existentes (saúde, educação, segurança, comunicação, etc) e das 
fontes de informação; 

d) Identificação e descrição da infraestrutura social da comunidade (postos de saúde, igrejas, escolas, 
associações, cemitérios, etc); 

e) Identificação e descrição da organização social da comunidade, grupos sociais que a compõe, 
como se reúnem, formas de expressão social e cultural, tradições, usos e costumes, relação desses 
usos e costumes com a percepção de saúde, saneamento ambiental e meio ambiente; 

f) Descrição de práticas de saúde e saneamento; 

g) Identificação das principais carências de planejamento físico territorial que resultaram em 
problemas evidentes de ocupação territorial desordenada; 

h) Informações sobre a dinâmica social onde serão identificados e integrados os elementos básicos 
que permitirão a compreensão da estrutura de organização da sociedade e a identificação de atores 
e segmentos setoriais estratégicos, a serem envolvidos no processo de mobilização social para a 
elaboração e a implementação do plano; 

i) Descrição do nível educacional da população, por faixa etária; 

j) Descrição dos indicadores de educação; 

k) Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e informal, em apoiar a 
promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e salubridade do município; 

l) Identificação e avaliação do sistema de comunicação local, as formas de comunicação próprias 
geradas no interior do município e sua capacidade de difusão das informações sobre o plano à 
população da área de planejamento; 

m) Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e fecundidade); 

n) Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade; 

o) Porcentagem de renda apropriada por extrato da população; 

p) Índice de Desenvolvimento Humano - IDH; 

q) Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos; e 

r) Caracterização física simplificada do município, contemplando: aspectos geológicos, pedológicos, 
climatológicos, recursos hídricos, incluindo águas subterrâneas e fitofisionomia predominantes no 
município, quando os dados estiverem disponíveis. 

 

7.2.3. Política do Setor de Saneamento 

Atividades: 
Deverá ser levantada informações referentes à política e gestão dos serviços de saneamento básico do 
município, tais como: 
a) Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as políticas nacional, 

estadual e regional sobre o saneamento básico; 

b) Descrição dos serviços em saneamento básico prestados no município; 
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c) Normas de regulação e ente responsável pela regulação e fiscalização, bem como os meios e 
procedimentos para sua atuação; 

d) Parâmetros, condições e responsabilidades para a garantia do atendimento essencial para a 
promoção da saúde pública; 

e) Procedimentos para a avaliação sistemática de efetividade, eficiência e eficácia dos serviços 
prestados; 

f) Instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão política de saneamento 
básico; 

g) Sistema de informação sobre os serviços; e 

h) Mecanismos de cooperação com outros entes federados para a implantação dos serviços de 
saneamento básico. 

 

7.2.4. Infraestrutura de Abastecimento de Água 

Atividades: 
A infraestrutura atual do sistema de abastecimento de água deverá ser diagnosticada, considerando 
sua adequabilidade e eventuais problemas, contemplando: 
a) Análise critica dos planos diretores de abastecimento de água da área de planejamento, quando 

houver; 

b) Descrição dos sistemas de abastecimento de água atuais (englobar textos, mapas, projetos, 
fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma caracterização do sistema satisfatória); 

c) Panorama da situação atual dos sistemas existentes, incluindo todas as estruturas integrantes: 
mananciais, captações, estações de tratamento, aduções de água bruta e tratada, estações 
elevatórias, reservação, redes de distribuição, ligações prediais, medição (micro e macromedição) 
e controle do sistema; 

d) Principais deficiências referentes ao abastecimento de água, como freqüência de intermitência, 
perdas nos sistemas e etc; 

e) Levantamento da rede hidrográfica do município, possibilitando a identificação de mananciais 
para abastecimento futuro; 

f) Consumo per capita e de consumidores especiais; 

g) Informações sobre a qualidade da água bruta e do produto final do sistema de abastecimento; 

h) Análise e avaliação dos consumos por setores: humano, animal, industrial, turismo e irrigação; 

i) Balanço entre consumos e demandas de abastecimento de água na área de planejamento; 

j) Estrutura de consumo (número de economias e volume consumido por faixa, quando houver o 
dado); 

k) Estrutura de tarifação e índice de inadimplência; 

l) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes; 

m) Organograma do prestador de serviço; 

n) Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo); 

o) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 
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p) Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade 
dos serviços prestados. 

 

7.2.5. Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

Atividades: 
A infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitário deverá ser diagnosticada, considerando 
sua adequabilidade e eventuais problemas, contemplando: 
a) Análise critica dos planos diretores de esgotamento sanitário da área de planejamento, quando 

houver; 

b) Descrição dos sistemas de esgotamento sanitário atuais (englobar textos, mapas, projetos, 
fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma perfeita caracterização do sistema); 

c) Indicação de áreas de risco de contaminação por esgotos do município; 

d) Análise crítica e avaliação da situação atual dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo 
todas as estruturas integrantes: ligações prediais, rede de coleta, interceptores, estações 
elevatórias, emissários, estações de tratamento e controle do sistema; 

e) Principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário; 

f) Levantamento da rede hidrográfica do município, identificando as fontes de poluição pontuais de 
esgotamento sanitário e industrial; 

g) Dados dos corpos receptores existentes (qualidade, vazão, usos de jusante, etc); 

h) Identificação de principais fundos de vale, por onde poderá haver traçado de interceptores; 
potenciais corpos d'água receptores do lançamento dos esgotos; atuais usos da água do futuro 
corpo receptor dos esgotos; possíveis áreas para locação da ETE (estação de tratamento de 
esgoto); 

i) Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos e especiais 
(produção per capita e de consumidores especiais); 

j) Verificar a existência de ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de esgotamento 
sanitário;  

k) Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento sanitário existente na 
área de planejamento; 

l) Estrutura de produção de esgoto (número de economias e volume produzido por faixa); 

m) Caracterização da infraestrutura das instalações existente; 

n) Organograma do prestador de serviço; 

o) Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo); 

p) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; e 

q) Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade 
dos serviços prestados. 

 

7.2.6. Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais 

Atividades: 
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A infraestrutura atual do sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser diagnosticada, 
considerando sua adequabilidade e eventuais problemas, contemplando: 
a) Análise critica dos planos diretores quanto à drenagem de águas pluviais na área de planejamento, 

quando houver; 

b) Legislação existente sobre parcelamento e uso do solo urbano; 

c) Descrição do sistema de macrodrenagem (galeria, canal, etc) e microdrenagem (rede, bocas-de-
lobo e órgãos acessórios) atualmente empregado na área de planejamento. Esta descrição deverá 
englobar croqui georreferenciado dos principais lançamentos da macrodrenagem, desenhos, 
fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operação; 

d) Descrição dos sistemas de manutenção da rede de drenagem; 

e) Verificar a existência de fiscalização do cumprimento da legislação vigente; 

f) Identificar o nível de atuação da fiscalização em drenagem urbana; 

g) Identificar os órgãos municipais com alguma provável ação em controle de enchentes e drenagem 
urbana e identificar suas atribuições; 

h) Verificar a obrigatoriedade da microdrenagem para implantação de loteamentos ou abertura de 
ruas; 

i) Verificar a separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário; 

j) Verificar a existência de ligações clandestinas de esgotos sanitários ao sistema de drenagem 
pluvial; 

k) Identificar os principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de córregos, pontos 
de estrangulamento, capacidade das tubulações insuficientes, etc) observados na área urbana: 
verificar a freqüência de ocorrência e localização desses problemas; 

l) Verificar a relação entre a evolução populacional, processo de urbanização e a quantidade de 
ocorrência de inundações; 

m) Verificar se existem manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial e a freqüência com 
que são feitas; 

n) Identificação e descrição dos principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das águas 
de chuva; 

o) Análise da capacidade limite com elaboração de croqui georreferenciado das bacias contribuintes 
para a microdrenagem; 

p) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 

q) Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade 
dos serviços prestados; e 

r) Verificar se o município apresenta registros de mortalidade por malária. 

 

7.2.7. Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Atividades: 
A infraestrutura atual do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá ser 
diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas, contemplando: 
a) Análise critica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos da área de planejamento, quando houver; 
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b) Caracterização dos resíduos sólidos (domiciliares, construção civil, industriais, hospitalares e de 
serviços de saúde) do município com base em dados secundários, entrevistas qualificadas, e 
inspeções locais; 

c) Descrição dos sistemas de varrição, acondicionamento, coleta, transporte, disposição final dos 
resíduos sólidos e eventuais problemas operacionais. Esta descrição deverá englobar desenhos, 
fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em 
operação; 

d) Identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20 
ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, da Lei 12.305/2010; 

e) Identificação de carência do poder público para o atendimento adequado da população; 

f) Informações sobre produção per capita e de atividades especiais; 

g) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes; 

h) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados à infraestrutura dos 
sistemas de limpeza urbana; 

i) Organograma do prestador de serviço; 

j) Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo) e identificação de possíveis 
necessidades de capacitação, remanejamento, realocação, redução ou ampliação da mão-de-obra 
utilizada nos serviços; 

k) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 

l) Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade 
dos serviços prestados; 

m) Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social; e 

n) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da construção civil, 
coleta seletiva, com pastagem , cooperativas de catadores e outros). 

 

7.2.8. Situação do Desenvolvimento Urbano (complementar) 

Atividades: 
Identificar e analisar, quando existentes, dados e informações subsidiárias e os objetivos e ações 
estruturantes do Plano Diretor com reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento 
básico, em particular nos seguintes aspectos: 

a) Parâmetros de uso e ocupação do solo;  

b) Definição do perímetro urbano da sede e dos distritos do Município;  

c) Definição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS;  

d) Identificação da ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente – APP’s;  

e) Definições de zoneamento como: áreas de aplicação dos instrumentos de parcelamento e 
edificação compulsórios e áreas para investimento em habitação de interesse social e por meio do 
mercado imobiliário;  

f) Identificação da situação fundiária e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de projetos 
de parcelamento e/ou urbanização. 
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7.2.9. Situação da Habitação (complementar) 

Atividades: 
No campo da habitação, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em 
termos do saneamento básico: 

a) Caracterização da demanda por habitação e investimentos necessários considerando as características 

sociais locais, o déficit habitacional quantitativo e qualitativo, inclusive ZEIS, a identificação e 

quantificação de assentamentos precários (favelas e afins) e de moradias em áreas de risco;  

b) Análises das projeções do déficit habitacional, identificando os impactos para as demandas de 

saneamento básico. 

 

7.2.10. Situação Ambiental e de Recursos Hídricos (complementar) 

Atividades: 
O Diagnóstico deve, quando disponíveis, incluir informações e análise dos dados ambientais e de 
recursos hídricos e suas interações com os aspectos sócio-econômicos. Recomenda-se: 
o) Caracterização geral das bacias hidrográficas onde o município está inserido;  

p) Caracterização geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia hidrográfica, 
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as áreas de preservação 
permanente;  

q) Situação e perspectivas dos usos e da oferta de água em bacias hidrográficas com potencial para 
suprimento humano - demandas presentes e futuras, lançamento de resíduos líquidos e sólidos - 
quantitativo e qualitativo;  

r) Identificação de condições de degradação por lançamento de resíduos líquidos e sólidos e 
verificação de situações de escassez hídrica presente e futura;  

s) Identificação das condições de gestão dos recursos hídricos na(s) bacia(s) do município nos 
aspectos de interesse do Saneamento Básico quanto: domínio das águas superficiais e subterrâneas 
(União ou Estados) atuação de comitês e agências de bacia, enquadramento dos corpos d’água 
implementação da outorga e cobrança pelo uso, instrumentos de proteção de mananciais; 

t) Disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento básico;  

u) Identificação de relações de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais, 
incluindo o uso da água. 

 

7.2.11. Situação da Saúde (complementar) 

Atividades: 
O Diagnóstico da situação de saúde da população deverá abordar a perspectiva do saneamento básico 
como promoção e prevenção de enfermidades. Para tanto deverão ser levantadas as seguintes 
informações: 

a) Morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais especificamente, doenças 

infecciosas e parasitárias (ver Capítulo I do CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão - Versão 2008, disponível em 

http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm) 

b) Existência e análise do Programa Saúde na Família (conforme Documento de Diretrizes da 
SNSA/MCIDADES); 
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c) Identificação dos fatores causais das enfermidades e as relações com as deficiências na prestação 
dos serviços de saneamento básico, bem como as suas consequências para o desenvolvimento 
econômico e social; 

d) Análise das políticas e planos locais de saúde, quando definidos, e sua relação com o saneamento 
básico, incluindo as condições de participação do setor saúde na formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico, conforme prevê o inciso IV, do art. 200 da 
Constituição Federal e a Lei 8080/1990. 

 

7.2.12. Produtos ETAPA 02: Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) com Mobilização e 
Sistema de Indicadores 

Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico e seus impactos nas 
condições de vida e no ambiente natural, caracterização institucional da prestação dos serviços e 
capacidade econômico-financeira e de endividamento do Município. 

• Relatório de atividades de mobilização social realizadas para a elaboração e pactuação do Diagnóstico 

Técnico-participativo com anexos de fotos e listas de presença; 

• Relatório do Diagnóstico Técnico-participativo da situação da prestação dos serviços de saneamento 

básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural; 

• Relatório de sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas. 

Os relatórios devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio magnético. 
 

7.3. ETAPA 3: PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, 

CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS (PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO) 

A elaboração de políticas públicas urbanas pressupõe um extenso ferramental de análise histórica que 
possibilite quantificar e compreender a lógica de diversos processos que se integram, de forma 
positiva ou negativa, com os elementos do saneamento básico. Elementos, esses, que se quer planejar 
e conseqüentemente, intervir para atingir um objetivo pré-determinado. 
Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, 
diretrizes e metas definidas para o PMSB num horizonte de 201 anos. 
NOTA: Estimativa Populacional: A projeção populacional deverá ser feita com base nos censos 
demográficos oficiais do IBGE, cujos valores deverão ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: 
avaliações de projetos e outros estudos demográficos existentes; evolução do número de habitações 
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolução do número de 
consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo); contagem direta de 
edificações em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos. Considerar, 
ainda, a influência da população flutuante ou temporária quando for significativa. O critério utilizado 
para a projeção da população deverá ser justificado. O horizonte dos estudos deverá ser o mesmo 
adotado para o Plano. 

                                                 
1 A Lei nº 11.445/07 não estabelece o horizonte de vinte (20) anos para os planos municipais de saneamento 
básico, sendo este prazo indicativo, por coerência com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 
(art. 52, §1). Nos casos em que houver delegação de um ou mais serviços por prazo superior, é 
recomendável que o PMSB adote o mesmo como horizonte. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Estado do Espírito Santo 
 

Página 47 de 65 
 

 

7.3.1. Elaboração do Cenário de Referência 

Após a determinação do diagnóstico geral dos serviços de saneamento básico do município deverá 
ser elaborada a análise prospectiva estratégica, por meio de elaboração de cenários. 
Tendo-se conhecimento do cenário atual do saneamento básico do município, propõe-se ser definido 
um cenário de referência, ou seja, o cenário que se deseja alcançar em um horizonte de tempo pré-
determinado (curto, médio ou longo prazo) Essa definição levará em conta duas situações distintas. 
A primeira trata-se de locais que apresentam problemas com os componentes do saneamento básico, 
sendo as suas causas, anteriormente, investigadas e determinadas na fase de diagnóstico. A segunda 
situação retrata locais nos quais não foram identificados esses tipos de problema. 
As áreas distintas delimitadas deverão ter enfoques diferenciados, sendo as primeiras de caráter 
corretivo e as demais preventivas. Portanto, as formas de alcance dos cenários de referência estão 
associadas à proposição e implementação de programas, projetos e ações que mitiguem e previnam 
os impactos da urbanização sobre os serviços de saneamento básico. 
Com intuito de auxiliar a elaboração do cenário de referência, deve-se elaborar o prognóstico dos 
elementos do saneamento básico do município, de forma integrada, levando-se em conta três 
cenários: 

• Imediatos ou emergenciais - até 3 anos; 

• Curto prazo - entre 4 a 8 anos; 

• Médio prazo - entre 9 a 12 anos; 

• Longo prazo - entre 13 a 20 anos. 

 

7.3.2. Infraestrutura de Abastecimento de Água 

Atividades:  
O prognóstico do sistema de abastecimento de água deverá contemplar: 
a)  Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços;  

b)  Projeção da demanda anual de água para toda a área de planejamento ao longo dos 20 anos;  

c) Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) passíveis de utilização para o 
abastecimento de água na área de planejamento;  

d) Definição das alternativas de manancial para atender a área de planejamento, justificando a 
escolha com base na vazão outorgável e na qualidade da água;  

e) Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada;  

f) Previsão de eventos de emergência e contingência.  

 

7.3.3. Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

Atividade: 
O prognóstico do sistema de esgotamento sanitário deverá contemplar: 
a) Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços; 

b) Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a área de planejamento; 

c) Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao 
longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados, segundo as alternativas (a) sem 
tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir eficiências típicas de remoção); 
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d) Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada; 

e) Comparação das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da 
bacia, utilizando alguma estação de tratamento de esgotos em conjunto com outra área), 
justificando a abordagem selecionada; 

f) Previsão de eventos de emergência e contingência. 

 

7.3.4. Infraestrutura de Águas Pluvias 

Atividades: 
O prognóstico do sistema de drenagem de águas pluviais deverá contemplar: 
 
a) Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados, em particular:  

� medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água e de bacias de detenção, 

eventualmente propostas pelos membros do grupo de trabalho;  

� medidas de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água.  

b) Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se soluções que favoreçam o 
armazenamento, a infiltração e a percolação, ou a jusante, adotando-se bacias de detenção – ter 
em consideração as características topográficas locais e listar as soluções de controle que melhor 
se adaptariam;  

c) Diretrizes para o tratamento de fundos de vale;  

d) Previsão de eventos de emergência e contingência.  

 

7.3.5. Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Atividades: 
O prognóstico do sistema de resíduos sólidos deverá contemplar: 
 
a) Planilha com estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos sólidos classificados em (i) 

total, (ii) reciclado, (iii) compostado e (iv) aterrado, e percentuais de atendimento pelo sistema de 
limpeza urbana;  

b) Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços;  

c) Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 
20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual propondo 
a definição das responsabilidades quanto à sua implantação e operacionalização;  

d) Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da área de planejamento 
(apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, mensagens educativas para a área de 
planejamento em geral e para a população específica);  

e) Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na 
logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 12.305/2010, e de outras ações relativas à 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

f) Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos inertes gerados (excedente 
de terra dos serviços de terraplenagem, entulhos etc.);  
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g) Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 
identificando as áreas com risco de poluição e/ou contaminação, observado o Plano Diretor de que 
trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  

h) Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos;  

i) Prever eventos de emergência e contingência.  

 

7.3.6. Produtos ETAPA 3: Prospectiva Planejamento Estratégico e Objetivos/Metas (PPE) 

• Relatório dos Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB; 

• Relatório de atividades de mobilização realizadas para a elaboração e pactuação dos objetivos e metas de 

curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento básico; 

• Relatório dos cenários prospectivos; 

• Relatório de atividades de mobilização realizadas para a elaboração e pactuação dos cenários 

prospectivos com anexos de fotos e listas de presença. 

Os relatórios devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio magnético. 
 

7.4. ETAPA 04: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ATENDIMENTOS DOS 

OBJETIVOS E METAS E PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS 

Os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas devem ser compatíveis 
com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando 
possíveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento e avaliação e de integração entre 
si e com outros programa e projetos de setores afins. Esse plano deve contemplar o caminho a ser 
adotado para execução dos programas, projetos e ações que têm por finalidade alcançar o cenário de 
referência.  
A programação das ações do PMSB deverá ser desenvolvida em duas etapas distintas: uma imediata 
ao início dos trabalhos, chamada de Programação de Ações Imediatas e a outra denominada de 
Programação das Ações resultantes do próprio desenvolvimento do Plano. 
Deve também integrar essa Etapa, quando necessário, a programação de Investimentos que 
contemple ações integradas e ações relativas a cada um dos serviços, com a estimativa de valores, 
cronograma das aplicações, fontes de recursos, dentro da perspectiva de universalização do 
atendimento, com nível de detalhes diferenciados para cada etapa.  
 

7.4.1. Programação de Ações Imediatas 

Este deve ser o instrumento de ligação entre as demandas de serviços e ações existentes nas 
administrações municipais e o PMSB tidas de emergência (até 3 anos). Todos os projetos e estudos 
existentes para minimizar os problemas de saneamento básico do município deverão ser 
identificados, compilados e avaliados, segundo a sua pertinência e aderência aos objetivos e 
princípios do PMSB, já na etapa de Diagnóstico. 
 

7.4.2. Programação das Ações do PMSB 

Conteúdo mínimo: 
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a) Definição dos programas, projetos e ações com estimativas de custos, baseadas nos resultados dos 
estudos "Prognósticos e Alternativas" que dêem solução de continuidade e conseqüência às ações 
formuladas; 

b) Estabelecimento de objetivos e metas de longo alcance (13 a 20 anos), de médio (9 a 12 anos) e 
curto (4 a 8 anos) prazos, de modo a projetar estados progressivos de melhoria de acesso e 
qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico; 

c) Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações e seus respectivos investimentos, 
compatibilizados com o orçamento e as metas estabelecidas; 

d) Formulação de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e 
efetividade das ações programadas e para a prestação de assistência técnica e gerencial em 
saneamento básico ao município, pelos órgãos regionais (se existirem) e entidades estaduais e 
federais. 

 

7.4.3. Ações para Emergências e Contingências 

Conteúdo mínimo: 
a) Estabelecer planos de racionamento e atendimento a demandas temporárias; 

b) Estipular regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na prestação de 
serviços públicos de saneamento básico, inclusive com adoção de mecanismos tarifários de 
contingência; 

c) Propor diretrizes para a articulação com os Planos Locais de Risco e para a formulação dos Planos 
de Segurança da Água. 

d) Estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na 
prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários de contingência;  

e) Prever, conforme as necessidades locais, a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. 

 

7.4.4. Produtos ETAPA 4: Programas, Projetos e Planos de Ações, de Emergência e 
Contingência 

• Concepção dos programas, projetos e ações a serem implementados para o alcance dos objetivos e 

metas; 

• Relatório de compatibilização com os planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos; 

• Relatório de compatibilização com os demais planos setoriais; 

• Relatório das Ações de Emergência e Contingência; 

• Relatório da Reunião Pública para apresentação e pactuação do programas, projetos e ações para alcance 

do cenário de referência com anexos de fotos e listas de presença; 

• Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas. 

Os relatórios devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio magnético. 
 

7.5. ETAPA 5: PLANO DE EXECUÇÃO 

Esse plano deve contemplar o caminho a ser adotado para execução dos programas, projetos e ações 
que têm por finalidade alcançar o cenário de referência. 
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A programação da implementação dos programas, projetos e ações deverá ser desenvolvida, 
considerando horizontes temporais distintos: 

• imediatos ou emergenciais - até 3 anos; 

• curto prazo - entre 4 a 8 anos; 

• médio prazo - entre 9 a 12 anos; 

• longo prazo - entre 13 a 20 anos. 

O plano de execução deverá contemplar os principais recursos (financeiros ou não) possíveis para a 
implementação dos programas, projetos e ações definidas anteriormente, bem como os responsáveis 
e gerentes pela realização desses. 
Atividades: 
a) Elaboração do Plano de Ações e Execução;  

b) Reunião Pública para apresentação e pactuação do Plano de Ações e Execução. 

 

7.5.1. Produtos ETAPA 5 

• Plano de Ações e Execução; 

• Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; 

• Relatório da Reunião Pública para apresentação e pactuação do Plano de Ações e Execução com anexos 

de fotos e listas de presença. 

Os relatórios devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio magnético. 
 

7.6. ETAPA 06: MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA 

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PMSB 

Trata-se do monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas 
ações no acesso aos serviços. 
Atividades: 
a) Definir sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do 

Plano e dos resultados das suas ações no acesso; na qualidade, na regularidade e na freqüência dos 
serviços; 

b) Definir procedimentos para avaliação dos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da 
prestação dos serviços; na qualidade de vida; assim como o impacto nos indicadores de saúde do 
município e nos recursos naturais; 

c) Definir procedimentos para avaliação dos indicadores de salubridade ambiental: indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos; 

d) Definir indicadores de prestação dos serviços de saneamento a serem seguidos pelos prestadores 
de serviços;  

e) Determinação dos valores dos indicadores e definição dos padrões e níveis de qualidade e 
eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviços; 

f) Definir recursos humanos, materiais, tecnológicos e administrativos necessários à execução, 
avaliação, fiscalização e monitoramento do Plano;  

g) Definir mecanismos para a divulgação e acesso do plano no município, assegurando o pleno 
conhecimento da população;  
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h) Adoção de diretrizes para o processo de revisão do plano a cada 4 anos;  

i) Definir indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

j) Instituir os mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e 
avaliação do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou técnicos) das instituições do 
Poder Público Municipal e das representações da sociedade em fóruns locais. 

 

7.6.1. Produtos da ETAPA 6 

• Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; 

• Sistema de Informação para auxílio à tomada de decisão; 

• Relatório sobre os indicadores do desempenho do Plano Municipal de Saneamento. 

Os relatórios devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio magnético. 
 

7.7. ETAPA 07: DOCUMENTO FINAL DO PMSB 

7.7.1. Projeto de Lei para Aprovação do PMSB 

Elaboração da Minuta do Projeto de Lei do PMSB a partir das propostas discutidas e pactuadas nas 
etapas anteriores. Essa minuta deverá ser submetida à discussão com a população, em audiência 
pública especialmente convocada para este fim. Nesta audiência será concluída a versão final do 
plano que será encaminhada à Câmara de Vereadores. 
Atividades: 
a) Elaboração da minuta de Projeto de Lei do PMSB; 

b) Audiência Pública para apresentação e pactuação da minuta de Projeto de Lei do PMSB; 

c) Entrega à Prefeitura, do Projeto de Lei do PMSB revisado para encaminhamento à Câmara 
Municipal; 

d) Registro escrito e fotográfico da Audiência Pública. 

 

7.7.2. Produto ETAPA 07 

• Elaboração da minuta de Projeto de Lei do PMSB; 

• Audiência Pública para apresentação e pactuação da minuta de Projeto de Lei do PMSB; 

• Entrega à Prefeitura, do Projeto de Lei do PMSB revisado para encaminhamento à Câmara Municipal; 

• Registro escrito e fotográfico da Audiência Pública. 

Os relatórios e anteprojeto de lei devem ser entregues em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em 
meio magnético. 
 

8. ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os documentos referentes a esse TR devem ser entregues e validados pelo Grupo Técnico 
Executivo (GTE) a cada etapa. Os produtos devem corresponder a conteúdos definidos, 
identificáveis e compreensíveis em si, os quais, de forma articulada e/ou seqüencial, representem o 
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processo em todas as suas fases e etapas e se constituam no documento final do Plano de Saneamento 
Básico. 
Os PRODUTOS 1 a 6 deverão ser apresentado em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em meio 
magnético em CD-ROM, sem compactação e a encadernação dos Relatórios Parciais Mensais e das 
Minutas poderá ser em espiral, não se aceitando lombada com garra plástica. 
O PRODUTO 7 somente será emitido após a aprovação dos produtos anteriores pela FUNASA e a 
encadernação da versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico será do tipo capa-dura, não 
se aceitando lombadas com garras plásticas. 
Os documentos e relatórios referentes aos produtos esperados do presente TR devem ser 
apresentados observando as seguintes diretrizes: 

a) Os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados em sistema 

geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a 

sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos; 

b) Os dados referentes às unidades espaciais do projeto e as áreas de influência deverão ser apresentadas 

em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação 

gráfica associada ao sistema georeferenciado; 

c) Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital; 

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com 

material de apoio para divulgação e apresentação pública. 

Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto deverão ser apresentados de modo 
sistemático e completo, as seguintes informações, entre outras: nome do programa, autor, descrição, 
modelo matemático utilizado, fluxograma, comentários referentes aos resultados, linguagem e 
programa fonte, de acordo com o exigido pela CONTRATADA. 
 

9. VALOR DO CONTRATO E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

• O valor do contrato para realização dos trabalhos de elaboração do PMSB de IBIRAÇU é de R$ 

179.585,53 (cento e setenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reaiss e cinquenta e três 

centavos). Os desembolsos serão feitos por produtos mediante a validação por parte da Comissão 

Municipal no prazo máximo 30 dias após a entrega de cada produto, respeitando o cronograma 

físico apresentado no Quadro 2. 

O prazo de vigência do contrato é contado em dias, a partir da data de sua assinatura do termo de 
CONTRATO, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último dia. 
O prazo máximo, a partir da assinatura do convênio, para execução dos serviços objeto do presente 
Termo de Referência será de 08 meses. 
Nesse sentido, o cronograma de desembolso e das atividades e entrega de produtos deve seguir 
conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, respectivamente. 
A forma de remuneração dos serviços será na modalidade Preço Global, cujos desembolsos 
ocorrerão por meio de parcelas seqüenciais, na forma abaixo descrita: 
 
• Parcela I – 7% (SETE) por cento do Preço Global mediante a entrega e aprovação do Plano 
de Trabalho e do Produto 1 (Plano de Mobilização Social); 
• Parcela II – 32% (TRINTA E DOIS) por cento do Preço Global mediante a entrega e 
aprovação do Produto 2 (Diagnóstico Técnico Participativo com Mobilização e Sistema de 
Indicadores); 
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• Parcela III – 22% (VINTE E DOIS) por cento do Preço Global mediante a entrega e 
aprovação do Produto 3 (Prospectiva Planejamento Estratégico e Objetivos/Metas); 
• Parcela IV – 18% (DEZENOVE) por cento do Preço Global mediante a entrega e aprovação 
do Produto 4 (Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas do PMSB); 
• Parcela V – 7% (SETE) por cento do Preço Global mediante a entrega e aprovação do 
Produto 5 (Plano de execução); 
• Parcela VI – 7% (SETE) por cento do Preço Global mediante a entrega e aprovação do 
Produto 6 (Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o monitoramento 
e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas); 
• parcela VII – 7% (SETE) por cento do Preço Global mediante a entrega e aprovação do 
Produto 7 (Relatório e aprovação final da Política Local de Saneamento Básico e do Plano Municipal 
de Saneamento Básico). 
 

10. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de escritório poderão ser executados na sede da CONTRATADA e em outros locais a 
serem acordados com a Equipe do Município. 
 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para comprovação da qualificação técnica: 
IV. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia 

Arquitetura e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura da jurisdição da sede da licitante 
vigente na data fixada para abertura dos envelopes. 

V. Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica de profissional , emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público , comprovando a execução de no mínimo 2(dois) Planos 
Municipais de Saneamento Básico que abranjam os serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana  

VI. Comprovação da Empresa de que possui equipe permanente multidisciplinar , composta no 
mínimo pelos profissionais com formação e qualificação técnica detalhadas a seguir, as quais 
deverão ser devidamente comprovadas documentalmente: 

• Engenheiro Coordenador (Civil, Sanitarista ou Ambiental); 

Com graduação superior em Engenharia Civil ou  Engenharia Sanitarista ou Engenharia 
Ambiental, com experiência mínima de 04 anos. Possuir certidão de registro e acervos 
técnicos no órgão competente de no mínimo dois  trabalhos relacionados ao objeto licitado 
Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista com pelo menos dois anos de experiência em gestão 
do Sistema de Saneamento Básico  e Resíduos Sólidos. Possuir certidão de registro e acervo 
técnico no órgão competente em trabalhos relacionados a gestão de saneamento básico e/ou 
meio ambiente 

• Profissional da área Social (Pedagogo, Sociólogo ou Assistente Social) 

Com graduação Superior , possuir experiência mínima de 02 anos em projetos e programas 
sociais voltados para a mobilização e envolvimento de comunidades, devidamente 
comprovado através de emissão de órgão público ou privado, com autenticação em cartório 
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• Técnico em Informática ou outro profissional capacitado para se responsabilizar pelo Produto 
I - Sistema de Informações de Saneamento , com comprovação da formação profissional 

 
Para a equipe Técnica eventual 
 
Cadista – Desenhista ou outro profissional capacitado, objetivando a execução de toda a produção 
gráfica do PMSB 
Advogado – Com graduação superior em Direito 
Economista - Com graduação superior em Ciências Econômicas 
 
IV) Comprovação de que os profissionais designados são empregados , sócios ou contratados da 
empresa, provando-se esses vínculos da seguinte forma: 
Cópia da CTPS do profissional , contrato social e/ou contrato de prestação de serviços  

12. SUPERVISÂO 

A supervisão de todos os trabalhos resultantes desse termo de referência será exercida pela equipe 
municipal (Grupo Técnico Executivo - GTE) nomeada para acompanhar a elaboração do PMSB, 
que deverá ser coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento. Assim, todo e qualquer 
contato com a administração pública municipal deverá ser feita através do Coordenador da equipe, 
para agilizar o andamento dos trabalhos. 
O recebimento dos produtos será feito pela Grupo Técnico Executivo (GTE) nomeada para a 
elaboração PMSB, que delegará às setoriais responsáveis por cada área, a tarefa, individual ou 
conjunta, de análise e aceite dos produtos. 
 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O PMSB deve atender as Leis federais que regulam as atividades de Saneamento Básico no País. A 
CONTRATANTE disponibilizará, para consulta e análise pela CONTRATADA, cópia dos seguintes 
documentos: 
• Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB 2008 - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

• Dados da série histórica referentes à abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos - SNIS - Ministério das Cidades 

• Diagnósticos Simplificados (ATLAS) dos Sistemas de Abastecimento de Água Elaborados pela 
Agência Nacional de Água (ANA). 

• Documento “Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração do Plano de Saneamento 
Básico".  

• Demais documentos que podem servir de subsídio para a elaboração do Plano de Saneamento 
Básico. 

As principais fontes de informações primárias e secundárias devem ser as bases de dados disponíveis 
no município e as existentes nos prestadores de serviço. Como fontes auxiliares, inclusive em se 
tratando de informações de outras políticas de interesse do saneamento básico, entre outros, podem 
ser pesquisados os seguintes bancos de dados: 
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• Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (www.datasus.gov.br) com as 
seguintes bases de dados: “Demográficas e socioeconômicas” disponível em “Informações de 
Saúde”; Atenção Básica à Saúde da Família, em “Assistência à Saúde”; “Morbidade Hospitalar” 
em “Epidemiológicas e Morbidade”; entre outros; 

• Cadastro Único dos Programas Sociais do MDSl (www.mds.gov.br); 

• Projeto Projeção da Demanda Demográfica Habitacional, o Déficit Habitacional e Assentamentos 
Precários (www.cidades.gov.br); 

• Diagnósticos e estudos realizados por órgãos ou instituições regionais, estaduais ou por programas 
específicos em áreas afins ao saneamento; e 

• Sistema de Informações das Cidades (www.cidades.gov.br). 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a execução do PMSB apresentado neste TR, a CONTRATADA deverá: 
• Ser responsável, perante o CONTRATANTE, pela qualidade dos serviços, bem como pela 

qualidade dos produtos, no que diz respeito à observância de normas vigentes; 

• Conhecer e aceitar integralmente o presente Termo de Referência; 

• Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à elaboração do 
PMSB, sem constituir custos adicionais ao CONTRATO, ou mesmo a prorrogação de seu prazo 
de vigência; 

• Ser responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes ao seu pessoal, decorrente em 
função de serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros; e 

• Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias, e impostos municipais, estaduais e federais que 
incidirem sobre a execução dos serviços. 

 
 

Quadro 1: Cronograma de desembolso para elaboração do PMSB de IBIRAÇU/ES (em R$) 

No da Parcela Mês da liberação 
TOTAL 

FUNASA 

1 1° mês R$ 12.570,99 
 2 2° mês R$ 57.467,37 
3 3° mês R$ 39.508,82 
4 4° mês R$ 32.325,39 
 5 5° mês R$ 12.570,99 
 6 6° mês R$ 12.570,99 
 7 7° mês R$ 12.570,99 
 8 8° mês R$ 12.570,98 

Valor global R$ 179.585,53 
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Quadro 2 – Cronograma físico-financeiro de execução do PMSB para o município de IBIRAÇU/ES. 

ETAPAS / PRODUTOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa 1 - Planos de Trabalho e Plano Mobilização Social X X 
              

Relatório contendo metodologia detalhada de trabalho e cronograma de atividades 
                

Mapa temático com as definições das UTAP* 
                

Plano de Mobilização Social (PMS) pactuado 
                

Relatório de Mobilização Social com as memórias dos eventos realizados contendo fotos 
e lista de presença organizados, catalogados e sumariados                 

Etapa 2 - Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) com Mobilização e Sistema de 
Indicadores   

X X X X X X 
        

Relatório das atividades de mobilização realizadas com a comunidade para a elaboração 
do Diagnóstico Técnico-participativo com anexos de fotos e listas de presença                 

Relatório do Diagnóstico Técnico-participativo da situação da prestação dos serviços de 
saneamento básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural                 

Relatório de sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas                 

Etapa 3 - Prospectiva Planejamento Estratégico e Objetivos/Metas (PPE) 
        

X X X X 
    

Relatório dos Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB                 
Relatório de atividades de mobilização realizadas para a elaboração e pactuação dos 
objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de 
saneamento básico 

                

Relatório dos cenários prospectivos                 
Relatório de atividades de mobilização realizadas para a elaboração e pactuação dos 
cenários prospectivos com anexos de fotos e listas de presença                 

Etapa 4 - Programas/Projetos e Planos de Ações, Emerg. e Contingência 
           

X X X X X 
Concepção dos programas, projetos e ações a serem implementados para o alcance dos 
objetivos e metas                 
Relatório de compatibilização com os planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos                 
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ETAPAS / PRODUTOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Relatório de compatibilização com os demais planos setoriais                 
Relatório das Ações de Emergência e Contingência                 
Relatório da Reunião Pública para apresentação e pactuação do programas, projetos e 
ações para alcance do cenário de referência com anexos de fotos e listas de presença                 

Etapa 5 - Plano de execução 
              

X X 

Plano de Ações e Execução                 
Relatório da Reunião Pública para apresentação e pactuação do Plano de Ações e 
Execução com anexos de fotos e listas de presença                 

Etapa 6 - Avaliação da eficiência, eficácia e efetividade do PMSB 
              

X X 
Relatório dos Instrumentos, Mecanismos e Procedimentos de controle social e dos 
instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 
efetividade das ações programadas com uso de indicadores 

                

Etapa 7 - Relatório Final e Minuta Projeto de Lei PMSB 
              

X X 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

                
Relatório Final do PMSB de IBIRAÇU/ES 

                
Anteprojeto de lei do PMSB 

                
Relatório da audiência pública finalização 

                
RELATÓRIO MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 
CONFORME ANEXO B  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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15. ANEXOS 

15.1. ANEXO A – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações 
apresentadas, tanto nos dados como no texto. O referido controle deve ser orientado para clareza, 
objetividade, consistência das informações e justificativa de resultados. O texto deve estar isento 
de erros de português e/ou de digitação. 
A apresentação dos trabalhos deverá refletir o padrão de qualidade da própria CONTRATADA.  
Os eventos, bem como o material a ser distribuído devem seguir o padrão e a qualidade 
estabelecidos pelo CONTRATANTE. 
As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverão ser 
observadas na elaboração e apresentação dos trabalhos. 
 
NORMAS 
Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos reconhecidos 
pela comunidade científica, preferencialmente, as normas da ABNT (ABNT 10719).  
 
UNIDADES 
Deverão ser utilizadas nos relatórios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico 
Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão 
indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial. 
 
REDAÇÃO 
A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa. 
Toda a parte descritiva deverá ser digitada. 
 
FORMATO DOS DOCUMENTOS E NÚMERO DE VIAS 
Os documentos serão apresentados: 

• Relatórios parciais (Produtos 1 a 6): 3 (três) vias impressas e 3 (três) vias em meio magnético em CD-

ROM; 

• Minuta do Relatório Final: 3 (três) vias impressas e 3 (três) vias em meio magnético em CD-ROM e 

• Relatório Final (Produto 7): 3 (três) vias impressas e 3 (três) vias em meio magnético em CD-ROM, 

sendo obrigatoriamente 1 (uma) via em formato editável. 

O Produto 7 somente será finalizado após a aprovação dos produtos anteriores pela 
CONTRATANTE.  
 
FORMATOS A SEREM ADOTADOS NOS DOCUMENTOS (NBR 5.339)  

• Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressão gráfica laser ou off-set. 

• Especificações, memórias de cálculo e estudos (formato A4), se houver. 

• Desenhos (formato A1): Os desenhos deverão ser elaborados em AutoCad. Desenhos e plantas do 

trabalho serão produzidos normalmente em formato A1 e serão, após a aprovação da minuta final 

pelo CONTRATANTE, reduzidos para apresentação em álbum formato A3, no Relatório Final. A fim de 

que não seja perdida a legibilidade das informações, por efeito da redução, a monografia deve ser 
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previamente estudada. Os originais, em formato A1, em papel poliéster ou em arquivo magnético, 

serão entregues ao CONTRATANTE na ocasião, se houver. 

 
ESCALA (NBR 5.984)  

• Toda folha de documento (desenho, especificação) deve levar, no canto inferior direito, um quadro 

destinado a legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à 

sua exata identificação e interpretação; 

• A legenda deve apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento não 

ultrapassando, tanto quanto possível, a largura de 175mm; 

• Da legenda devem constar as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um 

determinado tipo de documento: 

- Nome do CONTRATANTE; 
- Título do Trabalho; 
- Logotipos das Entidades participantes, conforme orientação do CONTRATANTE; 
- Data (mês/ano); 
- Nome da CONTRATADA; 
- Número do documento e, se necessário, outras indicações para a classificação e arquivamento; 
- Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso; e 
- Assinaturas dos responsáveis pela elaboração 
 
SOFTWARES E RECURSOS DE INFORMÁTICA 
 
Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos deverão ser 
apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, no mínimo, as seguintes 
informações: nome do programa; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; 
comentários sobre os resultados; linguagem e programação fonte, de forma acertada com o 
CONTRATANTE e compatível com os seus equipamentos. 
 
Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão apresentados em discos CD-ROM, 
sem compactação, e com os seguintes softwares: 
 
• Texto: Microsoft Word para ambiente Windows; 

• Tabelas e gráficos: Microsoft Excel para ambiente Windows; 

• Demais sofwares a serem discutidos com a CONTRATANTE. 

 
Todos os Relatórios parciais, bem como a Versão Final, serão acompanhados dos meios 
magnéticos correspondentes, nas quantidades indicadas nestes Termos de Referência. 
 

15.2. ANEXO B – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

COMUNICAÇÕES 
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Toda a comunicação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverá ser feita por escrito. 
As comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito, sendo 
admitida a forma eletrônica. 
O representante do CONTRATRANTE pode também contatar a CONTRATADA diretamente 
para solicitar informação adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A CONTRATADA 
deve satisfazer tais requisitos prontamente. 
 
PLANO DE TRABALHO  
 
No início do desenvolvimento dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar um Programa 
de Trabalho detalhado, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implementação dos 
trabalhos nas diversas áreas de atuação, de forma adequada ao controle. 
 
Nesse Plano, deverá ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, contextualização dos 
estudos necessários, indicação das equipes, seu perfil, a descrição das atividades com sua 
organização, o organograma para os trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie o 
desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos. 
A CONTRATADA terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de 
atividades que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiência deverá 
ser empenhada nesse planejamento. 
O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverão ser atualizados 
mensalmente, ou quando se fizer necessário, durante a execução dos trabalhos.  
Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma fácil atualização do planejamento. 
 
CRONOGRAMAS 
 
Com relação aos Cronogramas Físico e Financeiro: 
 
a) Deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato, aprovados pelas 
Partes e anexados ao contrato; 
b) No 1º Relatório (Parcial ou Específico) a CONTRATADA deverá apresentar novos 
cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatórios; 
c) O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada atividade dos 
trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas 
Financeiros); 
d) O Cronograma Físico mostrará também a participação dos diferentes setores e técnicos 
envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a 
serem realizadas com o CONTRATANTE; 
e) Eventuais alterações dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo CONTRATANTE, não 
constituirão motivo para a prorrogação da vigência do contrato; 
f) As modificações nos prazos parciais não poderão acarretar mudanças no prazo final 
estabelecido e dependem de concordância do CONTRATANTE. 
 
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 
Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise, pelo CONTRATANTE, dos 
relatórios e documentos apresentados. Esses prazos serão de 30 (trinta) dias úteis, contados a 
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partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A CONTRATADA deverá considerar 
este fato de tal forma que os serviços não sofram perda de continuidade. 
Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e modificações 
necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à CONTRATRADA. A 
CONTRATADA executará o trabalho necessário sem custo adicional para o CONTRATANTE. 
Somente após a aprovação dos documentos pelo CONTRATANTE, serão pagas as parcelas das 
faturas pertinentes. 
 
REUNIÕES 
 
Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, 
a necessária comunicação, a fim de facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. Para 
este fim, o CONTRATANTE convocará, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas 
reuniões estimar convenientes. A princípio, fica estabelecido que serão realizadas reuniões 
mensais de supervisão e acompanhamento, a serem realizadas na sede do CONTRATANTE. 
Nessas reuniões, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata 
formalizada, serão discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo 
que: 
 
a) A CONTRATADA fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento 
dos serviços no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre 
alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos 
de orientação; 
b) O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA as orientações necessárias para o 
desenvolvimento normal dos serviços no que se refere às matérias contidas na agenda da reunião, 
preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido; 
c) Os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato. 
 
COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PELA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA deverá manter equipes condizentes com a formação e a experiência 
necessária para o desenvolvimento dos trabalhos. 
A CONTRATADA deverá ter instalações completas em seus escritórios, incluindo  mobiliário, 
materiais de escritório, equipamentos para emissão de fotocópias e cópias heliográficas, 
equipamentos para a execução de serviços de campo, aparelhos de transmissão de FAX (ou 
similar), acesso à internet em banca larga para transmissão de arquivos, comunicação por e-mail, 
microcomputador com softwares aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens 
necessários à operação e à manutenção das equipes que executarão os serviços, com 
características de agilidade e precisão. 
Com relação à coordenação dos trabalhos, a CONTRATADA fica obrigada a manter um 
responsável pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e 
administrativa do contrato, bem como para assumir a representação da CONTRATADA perante 
o CONTRATANTE em todos os assuntos relativos à execução dos serviços. Esse Coordenador 
dos trabalhos por parte da CONTRATADA deverá ser por ela designado e desempenhar as suas 
funções até o encerramento do contrato. 
 
COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS PELA 
CONTRATANTE 
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A CONTRATANTE designará os membros da administração para integrar os Comitês de 
Coordenação e Executivo para acompanhamento do processo de elaboração do PMSB. Os 
Comitês terão as seguintes atribuições: 
 

• Comitê de Coordenação – Instância consultiva formalmente institucionalizada, 
responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano. 

 
• Comitê Executivo – Instância responsável pela operacionalização do processo de 

elaboração do Plano. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 65 de 65 
 

 
ANEXO VI 

PLANILHAS 


