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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
-COHAB BANDEIRANTE

Procedimento Licitatório n' 1 63/2020
Dispensa n'009/2020
Contrato no 037/2020

22.552.439-9 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada
na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, neste município de.Jaguariúna.
Estado de São Paulo, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
BANDEIRANTE -- COHAB BANDEIRANTE, pessoa jurídica de direito privado. inscrita no
CNPJ sob n' 46.065.546/0001-21, com sede na Rua Barão de Jaguará, n' 1481, Andares
08 e 09, Centro, CEP 13.015-910, no Município de Campinas: Estado de São Paulo. neste

l@B$g H ?n::XT=gmz'::ig=
Jaguariúna, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante denominada
CONTRATADA. tem entre si justo e contratado o que segue:

''1

1.0 DO OBJETO: ... .. .
1.1 Elaboração de estudo preliminar para implantação .de aproximadamente 120 unidades
habitac onais populares e de interesse social. tipo casa térrea, em condomínio

horizontal no

imóvel objeto da matrícula 17.901 do Oficial de registro de Imóveis de Jaguariúna, conforme
Termo de Referência e demais documentos constantes no Anexo l.

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES
2.1.Para todos os efeitos legais. para melhor
definir procedimentos e normas
Contrato, como se nele estivessem
documentos:
a-) Dispensa n' 009/2020;
b-) Procedimento Licitatório
c-) Proposta comercial e demais

'N

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para. em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma. reger a execução do
objeto contratado.

2.3. A presente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no artigo 24. Vlll, da Lei
8.666/93

3.0.DO PRAZO E DA EXECUÇÃO: . ..
3.1 0 objeto deverá ser executado em até 45 (quarenta e cinco) dias.
assinatura do Contrato

contados da

l
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3.1.1 0 contrato poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os
requisitos da Lei 8.666/93.

3.1 .2. Eventual pedido de dilação de prazo deverá ser tempestivamente submetido ao crivo
da CONTRATANTE e instruído com documentação comprobatória, observadas as
disposições do artigo 57, $1', da Lei 8.666/93

3.2. O estudo preliminar constante em cláusula 1.1., deste Contrato. deverá ser assinado
por arquiteto ou engenheiro civil, servidor da empresa COMPANHIA DE HA.BiíAÇAU
POPULAR BANDEIRANTE - COHAB BANDEIRANTE, ou prestador de serviços da
mesma, devidamente acompanhado da respectiva RRT ou ART.

3.3. A entrega e eventual transporte são de total responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ónus para a CONTRATANTE.

''N 3.4 Todas as informações para a perfeita execução do objeto encontram-se no Anexo l
parteintegrante deste contrato.

4.1 0 vaor para a execução do objeto constante em cláusula 1.1 é de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais),'apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

4.2 0 valor acima referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação
orçamentária Ro 02 13 01 1 5.451 .0008.2008 3.3.90.39.00 -- FICHA 240 -- Tesouro Próprio

l:$BH K u?l::
conhecimento, atesto e rubrica

Í
'1

5.2 Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número da Dispensa e o
número deste Contrato.

5.3 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)

5.4 Também deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
número da Agência e o número da conta bancária, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.4.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA

5.5 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.6 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento. antecipado ou sem apresentação de
Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante

2
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5.7 A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança .ou o .desconto da
duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente,
cobranças em carteira simples. ou seja. diretamente na CONTRATANTE.

5.8 Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá
correção monetária com base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo I'-
F da Lei 9.494/97, incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso

5.9 Junto da nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de regularidade
junto ao FGTS, INSS e de pagamento do salário dos funcionários envolvidos na execução
do objeto.

6.0 PENALIDADES . .
6.1 Por descumprimento de cláusulas ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
Contratada poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes
penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei
Federal n' 8.666/93

'')

6.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamentel

para

6.1 .2 Multa, na seguinte situação

6.1 .2.1 Moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega do
objeto, até o limite de lO (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente

nadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal
remuneratória

prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como a aquisição do objeto com
terceiros às expensas da CONTRATADA.

6.1.2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de
inexecução total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula, hipótese em
que será efetivada a rescisão unilateral do contrato.

/

Õ
''x

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna. pelo prazo de até 02 (dois) anosl

6.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na

hipótese de pratcar atos fraudulentos na execução do. Contrato, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penaliz.ada poderá, decorrido o
prazo de 02 (dois) anos da aplicação da penlidade, requerer a reabilitação perante a pro.pna
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o
Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punição.

6.5. As multas serão, após o regular procedimento licitatório
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

6.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão tempo.riria e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6.1 .2.
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6.7. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. serve como piso de compensação e não
impede a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados
em decorrência da conduta da CONTRATADA.

6.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito,
ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou
impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela confecção do objeto
deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente por todos os danos e
prejuízos que. na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para
a CONTRATANTE ou para terceiros

8.0.RESCISÃO:
8.1. A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93.

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no artigo 79
da Lei n. 8.666/93.

8.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos. l a XI do
Artigo 78 da Lei n' 8666/93. a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor deste contrato.

/

9.0.DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que
diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal. sendo
que seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE, bem como rescisão com a aplicação das sanções cabíveisl

9.2. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública

9.3. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação apresentadas nesta contratação.

IO.O.DA ANTICORRUPÇAO
10.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer. dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem. qualquer
pagamento, doação. compensação. vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele
não relacionada, o que deve ser observado, ainda. pelos gestores e fiscais, sob as penas da
Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n'
3655/2017 &,

4
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ll.O.TOLERÂNCIA
11.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir. mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou seus Anexos. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

12.0VIGENCIA:
12.1 Este contrato terá vigência de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do
Contrato. podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei
8.666/93.

13.0VALOR DO CONTRATO:
1 3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

'')
14.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
14.1 Na qualidade de CONTRATANTE E CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo

1 5.0 FORO:
15.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo. onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas

Jaguariúna, 08 de Abril de 2020



Prefeitura do Myniçípi
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1 381 0-027
Fine:(19) 3867 9780/ 3867 9801 / 3867 9757/ 3867 9707/ 9825/ 9786

DISPENSA N' 009/2020
PROCEDIMENTO LICITAToR10 N' 1 63/2020
CONTRATO N' 037/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE - COHAB
BANDEIRANTE ...
OBJETO: Elaboração de estudo preliminar para implantação de aproximadamente 120
unidades habitacionais populares e de interesse social, tipo casa térrea, em condomínio
horizontal no imóvel objeto da matrícula 17.901 do Oficial de registro de Imóveis de
Jaguariúna.

Pelo presente TERMO, nós. abaixo identificados
''')

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;

b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico. todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado. Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993.
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. conforme regras do

Código de Processo Civill
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado. peticionando no processo.
2.Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

'x

l

Jaguariúna, 08 de Abril de 2020

OESTORDOÓRGÃQIEN!!PAPE
Nome: Rõmulo Augusto Arsufi Vigatto
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento Urbano
CPF: 268.527.698-01
RG: 26.395-842-5

Data de Nasciimento: 20/07/1 978á, 710 . Casa 05 -- Jd Bela Vista -- CEP 1 3911-418
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3867-9738
Assinatura:.

l IV V l l

@.
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Pelo CONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598-1 3
RG:22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódia. n' 127. Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional:

SP
aauariuna.s

PelaCONTRATADA:
Nome: José Fernando Lobato
Cargo: Diretor-Presidente
RG no 1 3.407.461
CPF n' 019.607.668-48
Endereço: Rua Amazonas, 1420, Jardim
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
TelefornÉs);&9) 3731

iúna-SP
lndeirante.com.br

Assinatura

''1
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ANEXOI
TERMO DEREFERENCIA

Estudo preliminar para Implantação de aproximadamente 120 (cento e vinte)
unidades habitacionais populares e de interesse social. tipo casa térrea, em
condomínio horizontal no imóvel objeto da matricula 17.901 do Oficial de Registro de
Imóveis de Jaguariúna. As unidades habitacionais/casas deverão ser projetadas com
aproximadamente 50,00m: e compostas de 2 (dois) quartos, l (uma) sala, l (uma)
cozinha, l (um) banheiro, l (um) tanque de serviço e espaço de quintal. Os lotes
(frações ideais de terreno) de cada unidade habitacional deverão ter, no mínimo, 06
metros de frente e 18 metros da frente aos de fundos. O estudo deverá projetar a
viabilidade de instalação de quadra poliesportiva e parque infantil nas áreas comuns
do condomínio.''x

O Estudo Preliminar para implantação das unidades/edificações na área bruta
designada para instalação do condomínio será realizado considerando as
dimensões do terreno, topografia e a legislação vigente, deverá conter:

projeto urbanístico completo do condomínio

projeto de implantação do condomínio

planta baixa da unidade habitacional (casa térrea)

fachada

quadro de áreas completo

- Orçamento base da unidade habitacional, conforme tabela SINAPI
se o BDI, com o valor por metro quadrado de construçãol

acrescentando
''x

Avaliação de uma unidade habitacional equivalente
mercado de cada unidade.

para determinar o valor de

Os trabalhos técnicos/desenhos devem ser apresentados em escala 1 :100

Prazo de entrega do Estudo Preliminar: 45 dias a contar da assinatura do
contrato.

Segue em anexo, a matrícula do
saneamento e levantamento planialtimétrico

imóvel diretrizes urbanísticas

8
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ANEXO l (Continuacão)

ASSUNTO:
LOCALIZAÇÃO:

Diretrizes para implantação de Condomínio Horizontal
Imóvel urbano constituído pela parte 02 do Lote n' 01 da Quadra
Y do Loteamento Parque Florianópolis, objeto da Matricula n'
17.901 do Oficial de Registro de Imóveis de Jaguariúna-SP
Prefeitura do Município de Jaguariúna.INTERESSADO

O Grupo de Análise e Aprovações de Projetos de Empreendimentos Imobiliários - GAEPI,

instituído pelo Decreto Municipal n' 3.591 , de 27 de julho de 2017 e alterações pelo Decreto

Municipal n' 3.692, de I' de fevereiro de 2018, apresenta a seguir, em conformidade com a

Lei Complementar n' 135, de 26/11/2.007, as diretrizes para a implantação de
empreendimento em condomínio horizontal de interesse social (casas populares em
condomínio) referente ao imóvel acima indicado.

1) 0 imóvel deverá ter uso residencial, sendo a taxa de ocupação

máxima igual a 65% e o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 1 .5.

2) A fração ideal de utilização exclusiva na gleba será para casas térreas

o mínimo de 80,00 m: por unidade habitacional.

.J

4) A testada mínima da fração ideal deverá ser de, no mínimo, 05.00 m
para casastérreas.

5) A área de construção das casas térreas deverá ser de no mínimo

35,00 m2 com possibilidade de ampliação futura']

6) O fechamento do perímetro do condomínio deverá ser por alambrado
e/ou muro ou similares.

7) Prever espaço livre de uso comum, destinado ao lazer, excetuando-se

as vias de circulação e as áreas edificadas.

8) Prever uma vaga de garagem para cada unidade habitacional

9) As vias particulares de circulação de veículos internas ao conjunto

deverão ter largura total mínima de 12.00m (doze metros). dos quais 2,00m (dois metros) de

cada lado serão destinados à utilização como passeio e terão declividade máxima de 15%

(quinze por cento);

10) Deverá ser fornecido projeto de dimensionamento do pavimento das

vias de circulação interna.

9
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11) As construções secundárias de uso exclusivo somente poderão
destinar-se a uso para lazer

12) Os afastamentos deverão ser maiores ou iguais 6,00m em relação as
divisas da gleba ou lote de terreno com as vias públicas, podendo ser edificados nesta faixa

e junto à divisa frontal, as instalações de portarias, lixeiras, padrões para entrada de energia
elétrica,telefonia, etc

13) As vias de circulação sem saída deverão ser providas de praças de

retorno ou manobra em cuja configuração seja inscrito um circulo de diâmetro não inferior a
20.00m

'''x
14) Apresentar projeto de portaria e lixeira, a qual deverá ter capacidade

para armazenar o lixo das unidades habitacionais por, no mínimo. 02 dias (locar no projeto
de implantação)

15) É obrigatória a manutenção de faixa sanitária não edificável com

largura mínima de 3.00m, nos fundos das frações ideais cujo desnível da frente aos fundos

não permita o escoamento natural de águas pluviais e esgotos sanitários diretamente para

as vias de circulação internas, ou para as vias públicas, e gravada de servidão de passagem

de esgotos e águas pluviais, devendo-se proceder a implantação das respectivas redes,
apresentando projeto específico

/

16) Deverão ser previstas caixas de contenção de águas pluviais nos
termos da Lei Estadual n' 12.526, de 02/01/2.007

17) Deverá ser apresentado projeto de arborização ou de revegetação da

gleba e tratamento arbóreo das áreas comuns não ocupadas por edificações. nos termos da

legislação ambiental vigente e das orientações do COMDEMA.

18) As áreas de preservação permanente e áreas verdes não poderão ser
computadas como áreas destinadas ao sistema de lazer do condomínio.

19) - O prometo da rede de distribuição de energia elétríca comum e

domicilíar do empreendimento deverá ser previamente aprovado junto à concessionária local

de distribuição de energia e juntado ao pedido de aprovação do projeto de condomínio no

ato do protocolo dos demais projetos, ou sqa, anteriormente à emissão do respectivo alvará

de aprovação. A rede de energia elétrica destinada à alimentação das unidades do

empreendimento deverá ser composta, preferencialmente. de postes de concreto e de

acordo com as normas da concessionária local e Prefeitura Municipal. Caso o interessado

opte por sistema de alimentação das unidades, com o uso de material diverso, deverá

10
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consultar a Prefeitura sobre a viabilidade da alteração, apresentando previamente prometo

para tanto

20) - O empreendimento não encontra-se situado em área de drenagem

de manancial de captação de águas do Município de Jaguariúna

21) - Deverá ser apresentado projeto para drenagem superficial e coleta

de águas pluviais do empreendimento assim como da sua interligação com a rede pública

no ponto localizado a Rua Deodoro Reis

22) - o poços de visita deverão manter distância máxima de 100 metros.

A rede de águas pluviais deverá ter diâmetro mínimo de 0,60m. e as ligações secundárias

no mínimo 0,40m.

23) A rede de iluminação comum interna ao empreendimento deverá ser

composta, no mínimo, de lâmpada de vapor de sódio 250W ou LED equivalente, o conjunto

de luminária deverá prever:

a. luminária fechada, corpo refletor, pescoço e aro em alumínio.

b. Refrator prismático em vidro em boro silicato (referência: - FLx.35-

Fabricante Fortilight Ltda. ou similar)

c. braço para iluminação, galvanizado a fogo, comprimento 3,00 metros.
diâmetro 2", com sapata de fixação

d. Caso o interessado opte por sistema de iluminação diverso, deverá

consultar a Prefeitura sobre a viabilidade da alteração, apresentando

previamente prometo para tanto

24) Todos os projetos apresentados relativos à implantação do

condomínio deverão atender às prescrições da Lei Complementar n' 135 de 26/11/2.007

que dispõe sobre edificações em condomínio horizontal.

25) As edificações deverão obedecer à legislação edilícia municipal, em

especial ao Código de Obras (Lei Complementar n' 101/2.005), Plano Diretor Físico (Lei

Complementar n' 204/2.012), Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo (Lei
Complementar n' 97/2.004 e suas alterações posteriores). além das demais legislações

municipais, estaduais e federais que regem a matéria

26) Deverá o interessado. depois de elaborados os projetos, e no ato do

protocolo da documentação visando sua aprovação, fornecer à Secretaria de Planejamento
' ... .:- .-- ..-,,Hnc '*nra n pmnrnÊndimento em mídia dig ital, sendo os0anor

1 1
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projetos em software com extensão ".DWG", compatível com a plataforma AutoCAD, com as

respectivas configurações de penas para impressão com extensão ".CTB". e as planilhas e

textos compatíveis com os softwares Word e Excel, da Microsoft. nas extensões ".docx" e

".xlsx". respectivamente.

Diretrizes para projeto de A bastecimento de Agua e Esgoto para
Loteamentos e Conjuntos Habitacionais.

Objeto: Condomínio
Endereço: Jaguariúna - SP
Diretrizes Complementadas pela Lei Complementar n' 097/2004

l OBJETIVO

Esta norma tem a finalidade de estabelecer os requisitos mínimos a serem

obedecidos na elaboração e execução de sistemas de Distribuição de Agua e Coleta e

Tratamento de Esgoto, para Loteamento , Condomínio e Conjuntos Habitacionais

/

2.$;gg CONDIÇÕES GERAIS

Para efeito de desenvolvimento de projetos de sistemas de abastecimento de água e

esgoto para loteamentos e conjuntos habitacionais são necessárias as seguintes normas:

e

8

e

e

©

8

Definição das vazões de dimensionamento da rede

Delimitação das zonas de pressão

Fixação das capacidades dos reservatórios.

Traçado e dimensionamento das linhas adutoras e sub-adutoras

Traçado e dimensionamento dos condutos da rede de distribuição

Localização e dimensionamento das unidades e equipamentos acessórios destinados ao

funcionamento do sistema de distribuição.

Elaboração do memorial descritivo e justificativo e das planilhas de cálculo hidráulico.

3.

3.1

3.2

3.3

APRESENTAÇÃO

Os formatos utilizados para apresentação dos projetos serão os formatos A-l,A-

2,A-3 e A-4, padronizados pela ABNT

Planta da rede em escala 1:1000. lançada sobre a planta planialtimétrica com

curvas de nível de metro em metro.

Planta construtiva da rede, em escala 1:1000, com indicação das peças, conexões.

aparelhos e a relação de materiais
/

12
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3.4

3.5

3.6

Planta e perfil da sub adutora e ou linha alimentadora, na escala horizontal =
1:2000 e vertical = 1:200.

Projeto hidráulico das demais unidades contendo planta, cortes e demais detalhes

construtivos, na escala mínima de 1:50

As plantas e perfis de obra especiais tais comol passagens sob rodovias, ferrovlas.

transposições de valas, pontes, obras subaquáticas, aterros e outras. serão

detalhadas em todas as suas partes, de maneira a permitir a perfeita compreensão

das mesmas, bem como, serão desenvolvidas de acordo com as normas

específicas do órgão interessado, devidamente aprovadas por estes.

Todos os projetos deverão constar o nome do autor. e o numero do registro no

Os projetos apresentados deverão conter as interligações com a rede existente de

escoamento de esgoto e alimentação de água.

Nos casos de loteamentos situados em bacias onde ainda não existe tratamento de

esgoto, deverá ser apresentado também projeto de tratamento de esgoto
obedecendo todos os critérios e padrões da ABNT (NBR 7229 -- NB 570). conforme

Decreto Estadual 8468/76.

Lembramos que após o término das obras o loteador deverá deixar todos os

tampões de registro de água e esgoto aparentes para serem vistoriados

Nos casos de travessia em rodovias, ferrovias e córregos deverão ser anexados

prometo e memorial descritivo aprovado conforme exigência de cada respectivo

orgao.

CREA

3.7

3.8

3.9

'')

/

3.10

3.11

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA REDE DE ÁGUA

4.1

e

©

As pressões limites na rede de distribuição de água devem ser de:

Dinâmica: 10 Mca (mínimo)

Estática: 50 Mca (máximo)

Os valores da pressão estática superiores à máxima e da pressão dinâmica

inferiores à mínima podem ser aceitos. desde que justificados técnica e
economicamente

4.2 Coeficientes de variação de consumo:

. KI(coeficiente do dia de maior consumo): 1.20

. K2 (coeficiente da hora de maior consumo) : 1 ,50

. C ( coeficiente de retorno )= 0,80



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1 381 0-027
Fine:(19) 3867 9780/ 3867 9801/ 3867 9757/ 3867 9707/ 9825/ 9786

vwvw.licitacoes.jag uariu na.SD.gov.br

8

4.3

4.4

e

e

q (coeficiente de vazão per capita) : 200 1/habxdia

diferente)

População - taxa de ocupação : 05 habitantes / lote

O recobrimento mínimo admissível será:

Rede no passeio = 0,60m

Rede na rua = 1,00m

(salvo casos de consumo

4.1:RESERVAÇÃO

4.1.1-A capacidade de reservação será determinada em função da demanda máxima

diária e corresponderá a, no mínimo, 01(um) dia de demanda, considerando 275

l/habxdia e taxa de ocupação de 05 hab./dia. Em caso de necessidade de reservatório

elevado alimentado por recalque, a capacidade do mesmo não deverá ser inferior a 24

horas da demanda máxima diária.

'')

4.2-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEAGUA

4.2.1-Nos pontos altos da rede (espigão), deverão ser projetadas a instalação de aparelhos

tipo ventosa para saída de ar, classe PN 10 e DN 50 mínimo com registro de fechamento,

conforme padrão DAE.

4.2.2.

4.2.3.

Os projetos deverão prever a instalação de registros de descarga e rede com

lançamento de água na guia do passeio.

As tubulações deverão ser assentadas no terço da rua a ser colocada a rede

deve ser de preferência o mais favorável. deixando sempre que possível o lado

mais baixo da rua para a colocação de galerias de águas pluviais. Os registros

devem ser assentados no alinhamento de divisa dos lotes e sua caixa de

proteção executada

4.2.4- O ramal de ligação de água deverá ser instalado na parte mais alta dos lotes

4.2.5-Nos lotes de esquina deverão ser instalados dois (2) ramais de água, uma em cada

frente

4.2.6-Travessias aéreas: Tubo de FOFO TK7n'K9 JE (NBR-7662) ou tubo de Aço com

Revestimento, em travessias sem possibilidade de execução de pilares.

4.2.7-Em locais sujeitos à pressões acima dos limites permitidos. o DAE reserva o

direito de exigir a instalação de válvulas redutoras de pressão - VRP, conforme

modelo DAE.

14
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4.2.8-Para rede os materiais a serem utilizados devem ser

. Tubo de ferro modular tipo dúctil TK7/TK9 JE conforme NBR 7674 e NBR 5647 para

redes acima de 1 60mm.

B Registros de manobra e descarga em ferro fundido nodular tipo dúctil GGG 50 com

revestimento interior e exterior com epoxy em flanges, cabeçote, comporta em fofo

dúctil revestido de elastõmero vulcanizado EDPM, anéis de vedação para a haste e

tampa tipo auto clave ou parafuso classe PN 1 0 mínimo.

. Tubo PEAD -- Polietileno Linear PE 80 SDR 13,6 (PN 10) conforme normas Abpe

E002/ ISSO 4427 com solda de topo ou luva para eletrofusão ou conexões

mecânicas. Obs.: Todo lote de PEAD comprado deve estar acompanhado do

certificado de qualidade do material, principalmente os testes de "dispersão de

pigmentos e de pressão 165 horas

4.3. Os diâmetros devem sempre obedecer o especificado para cada tipo de material e

as bitolas ser correspondentes a 2", 4". 6", 8" e etc

4.4. Extremidade bolsa e flange classe PN 10 mínimo para redes em fofo conforme NBR

4.5. Conexões em PEAD injetado para solda termofusão ou em ferro fundido flangeada

4.6. Os diâmetros devem sempre obedecer o especificado para cada tipo de material e

as bitolas ser correspondentes a 2", 4", 6", 8". etc.. sendo sempre pares

4.7. Os tubos de polietileno de alta densidade deverão ser de 63mm. 110mm, 160mm e
210mm

4.2.9- Para os ramais de ligações de água

7675

Tubo de polietileno linear PE-100 DE 20mm PN 10 (10 kgf cm:) conforme
NBR 8417

Colar de tomada, conexões e registros PN 1 0/16

Os ramais de ligação de água deverão serem executados em PEAD PE

20mm

Colar de tomada para Tubo de FOFO.

Colar de tomada de FOFO com apoio inferior largo, igual ao superior, PN

parafusos zincados

Colar de tomada para Tubo de PEAD.

Te de serviço auto-travado com registro broca em PP

Colar de tomada em PEAD com solda eletrofusão

Te de serviço poreletrofusão

normas

8

8

4.8

100 DE

lO/16 e

4.9

e

e
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5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA REDE DE ESGOTO

7.1 População - taxa de ocupação = 05 habitantes / lote

7.2 Adotar a mesma cota per capita utilizada para o cálculo da rede de distribuição de

água do loteamento

7.3 Coeficientes a serem adotados:

. KI (coeficiente do dia de maior consumo) = 1 ,20

. K2 (coeficiente da hora de maior consumo) = 1 ,50

. C (coeficiente de retorno água/esgotos) = 0,80

7.4 Taxa de infiltração - adotar 0,00033 1/s x metro de coletor

7.5 Vazão mínima de dimensionamento - 1 .50 1/s para qualquer coletor

7.6 Diâmetro mínimo - DE 150mm

7.7 Lâmina d'água -- máxima será de 75% Y/D = 3/4 h

7.8 Tensão tratava mínima > 1 ,0 Pa

7.9 Velocidade máxima < 4,0 m/s

7.10Profundidade mínima será de 1,30m.

7.1 1 Poço de visita -- em cruzamentos e em poços de visita intermediário usa-se poço
de visita tubular com diâmetro interno de 800mm

7.12Locação das redes -- os coletores serão locados no terço médio mais desfavorál

da rua

7.13Deverão ser apresentados Perfis, em escala compatível

7.14Definição das vazões de dimensionamento da rede

7.1 5Delimitação das bacias de contribuição, inclusive contribuição de montante

7.16Traçado e dimensionamento das redes coletoras, inclusive interligações com a

rede existente

7.17Localização e dimensionamento dos órgãos e equipamentos acessórios

destinados ao funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.

7.1 8Fixação das disposições construtivas

7.1 9Especificação de serviços, materiais e equipamentos

7.20Elaboração do memorial descritivo e justificativo

7.21 Elaboração de planilhas de cálculo hidráulico

7.22Rede Coletora de Esgoto

7.23Material constituinte: Tubo PVC OCRE LISO rígido junta elástica, conforme NBR

7362 (EB644), com diâmetro mínimo de 1 50 mm incluindo as vielas sanitárias.

7.24Poço de visita localizados conforme NBR nos pontos:

. Mudança de direção. 7
16
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. Mudança de material constituinte da rede

. Início do trecho coletor

' Junção de coletores.

' Espaçamento entre dois PVs sucessivos de até 75 metros lineares. salvo em

trechos onde a declividade permitir (acima 0,050) este espaçamento poderá ser no
máximo de até 90 metros lineares

7.25os tampões de FOFO DÚCTIL dos PV's devem ser

mod. TDL-38 (TAMPA, 535mm. AR0645mm. altura 95mm, peso 38kg e carga
20.000 kg);

. TDL 600 ( RE62M4RD, DN 600. Articulado, abertura 130', massa total 57 kg
classe 400= 40ton)

7.26E obrigatório o uso de anéis pré-moldados com parede de 8 cm de espessura
7.27A inspeção na calçada é de responsabilidade do loteador

7.280s lotes que possuem faixa não edificante destinada à viela sanitária, deverá ser

realizada ligações de esgoto, tanto na faixa não edificante como na frente dos
lotesl

7.29Lotes de esquina: Deverão ser deixadas 2 ligações para cada lote de esquina

7.30Ligações domiciliares: Todos os ramais deverão ter em sua extremidade da

calçada um plug para veda-lo impedindo a entrada de águas parasitas.

7.31 Em todos os plugs deverão ser amarrados fitas de sinalização. para fácil
localização futura

7.32Em todas as ligações deve ter TIL PVC OCRE de ligação DN 100 mm NBR
10569

7.33SELIM deverá ser elástico para redes com vazão > 200mm e com travas para
vazão 1 50mm

7.34Assentada a tubulação e completado o envolvimento lateral da tubulação, antes

porém do preenchimento da vala, deverá ser providenciado o teste de
estanqueidade das juntas. mediante teste hidrostático. conforme NBR 9814

7.35Travessias aéreas: Tubo de FOFO TK7/TK9 JE (NBR-7662) ou tubo de aço com

revestimento. em travessias sem possibilidade de execução de pilares

7.36Estações Elevatórias de Esgotos (EEE): Deverá ser construído em concreto

armado, com no mínimo 02 conjuntos de moto bomba. sendo obrigatoriamente um
de reserva, com acionamento automático.

Deverá ser previsto l (um) soft-start para cada moto bomba.

atar a sua

')
/
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e

Dimensionamento de poço de sucção para tempo de detenção máximo de 20

minutosl

Prever a instalação de gerador de energia elétrica a diesel, para os casos de falta

de energia e obrigatoriamente situada em área pública. Toda a tubulação do

Manifold deverá ser externa contendo obrigatoriamente: válvulas de retenção, juntas

de montagem e válvulas de gaveta incluindo descarga da rede

O emissário por recalque deverá ser em PEAD, diâmetro mínimo 100mm.

Deverá ser previsto, quando necessários pontos de descarga e de ventosa,

conforme padrão DAE.

As tampas de acesso ao poço de sucção deverão ser metálicas, com proteção
anticorrosiva e sistema de travamento.

Tanto o cesto de retenção como a grade fixa deverão ser em aço inoxidável, bem

como os tubos guias, conforme padrão DAE

Deverá também ser apresentado o dimensionamento completo, contendo tempo de

detenção, curva do sistema de recalque x curva da bomba, com especificação de

todos os materiais.

e

©

8

e

e

6. ;é3$©;cADASTno

Os cadastros devem ser entregues após o término das obras e antes da liberação

provisória da seguinte forma:

Em papel: 02 cópias do cadastro para rede de água, 2 do cadastro para rede de

esgoto (As Built) e 3 do projeto urbanístico (com inscrição cadastral) com a

indicação de que lados dos lotes foram executados os ramais de ligação de água e

esgoto (s/redes)

Em CD: Um arquivo em formato DWG para o cadastro da rede de água e esgoto em

escala 1 :1000 com 350dpi de resolução executado em um único mapa urbanístico.

©
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