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 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET – 2ª ALTERAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA N° 003/2020 

 

 

Denominação:  

 

CNPJ/CPF n°:  

 

Endereço:  

 

E-mail:  

 

Cidade:        Estado:  

 

 

Telefone:         

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ________________, de ______________ de 2020.  

 

  __________________________ 

Assinatura  

 

Senhora Licitante,  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Contratos, 

preferencialmente pelo e-mail: rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.  

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade da 

comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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EDITAL – 2ª ALTERAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2020 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 

Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

Interessada: Secretaria de Meio Ambiente / Departamento de Tratamento de Esgoto 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno 

estabelecida na Rua Alfredo Bueno, nº 1.235, Centro, Jaguariúna – S.P. - CEP 13.910-027 - Tel.: 

(19) 3867-9780, 3867-9801, 3867-9825, www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, inscrita no CNPJ 

sob nº 46.410.866/0001-71, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, nos 

termos da Lei 8.666/93 e da Lei Complementar 123/06, realizará licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA - Tipo TÉCNICA E PREÇO, para contratação do descrito em cláusula 1.1 - 

DO OBJETO, observadas as condições deste Edital. 

 

1.0 DO OBJETO  

1.1 Contratação de empresa para Elaboração de Projetos Executivos para o sistema de esgotamento 

sanitário do Município de Jaguariúna, conforme o Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e de 

acordo com o contrato nº 115/2019 assinado junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

do Governo do Estado de São Paulo. 

 

2.0 PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE: 

2.1 A Licitante Vencedora deverá executar os serviços em no máximo oito (08) meses a partir da 

assinatura do contrato e em consonância com o Anexo VII - Cronograma Físico - Financeiro. 

 

2.1.1 Os produtos serão entregues à Prefeitura em conformidade com cronograma físico financeiro. 

2.2 Os prazos para análise pela Prefeitura serão de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia 

seguinte ao recebimento dos relatórios e documentos a serem entregues pela Licitante Vencedora, 

de tal forma que os serviços não sofram perda de continuidade. 

 

2.3 Os relatórios e documentos avaliados pelo Grupo de Acompanhamento serão devolvidos para as 

correções e modificações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Licitante 

Vencedora.  

 

2.4 A Licitante Vencedora executará o trabalho necessário sem custo adicional para a Prefeitura. 

 

2.5 Somente após a aprovação dos documentos pela Prefeitura serão pagas as parcelas das faturas 

pertinentes, de acordo com o Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico de 

Entrega de cada Produto. 

2.6 A Licitante Vencedora deverá realizar a entrega de um Relatório Final (em duas vias) contendo 

todos os elementos aprovados nos relatórios referentes aos Produtos 01 até 05. O Relatório Final 

deverá ser apresentado em volume encadernado, assinado e rubricado pelos autores responsáveis e 

em arquivo eletrônico compatível com os softwares utilizados pela Contratante, de forma a permitir 

impressões, com plantas, textos e planilhas em formatos e adequados e gravados em CDs ou pen 

drives, dividindo em diretórios próprios, devidamente identificados. 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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2.7 Todo o material de Impressões, Cópias, Plotagens em A0, A1, A4, coloridas ou em preto e 

branco, Encadernações e Mídias graváveis CD 700 MB, a serem entregues para a Prefeitura serão 

de inteira responsabilidade e expensas da Licitante Vencedora.  

2.8 É obrigatória a apresentação da(s) ART(s) dos projetos e estudos realizados, devidamente 

recolhida (s) e assinada (s) pelo(s) autor (s). 

3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação, Proposta Técnica e a 

Proposta de Preços dar-se-á até as 09:00 horas do dia 22/06/2020, no Departamento de Protocolo e 

Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro, no Município de Jaguariúna. 

 

3.1  DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta 

de Preços dar-se-á na sala de sessão pública do Departamento de Licitações e Contratos, localizado 

no mesmo endereço indicado no Campo 3.0, às 09:30 horas do dia 22/06/2020. 

 

4.0 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

4.1. As despesas decorrentes desta Concorrência ocorrerão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  
02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 – Tesouro Próprio 

02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 – Recurso Estadual. 

 

5.0 DA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas brasileiras ou estrangeiras em 

funcionamento no Brasil que atendam a todas as condições exigidas para habilitação, em 

conformidade com o prescrito neste Edital, e que exerçam atividades relacionadas com o objeto 

desta licitação. 

 

5.2. Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 

 

5.3. Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 

 

5.4. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, sem a 

prévia e expressa anuência da Prefeitura. 

 

5.5. Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto desta 

licitação. 

 

5.6. Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta licitação, 

mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou carta-credencial, 

conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste procedimento licitatório, 

inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou renunciar ao direito de interposição 

de recursos e para todos os demais atos necessários. Caso seja titular da empresa, deverá portar 

documento que comprove sua capacidade de representar a mesma. 

 

5.7 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se 

manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 

 

5.8. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
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5.9 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo e deverá 

ser entregue em separado por ocasião da primeira sessão, no local, data e horário designados no 

preâmbulo deste edital. 

 

6.0 DO EDITAL DE LICITAÇÃO: 

6.1. No ato do conhecimento do Edital de Licitação, deverá o interessado verificar seu conteúdo. 

 

6.2 O adquirente deverá examinar cuidadosamente o Edital e seus anexos, não podendo invocar 

qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 

cumprimento do contrato, resguardados os direitos de impugnar e pedir esclarecimentos. 

 

6.3. Não serão admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 

6.4. Fica reservado à licitadora o direito de efetuar diligências em qualquer fase da licitação para 

verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas na proposta, bem 

como esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação exigida neste Edital. 

 

6.5. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de fato superveniente; 

ANEXO VI – Modelo Proposta de Preço; 

ANEXO VII – Cronograma Físico – Financeiro; 

ANEXO VIII – Quesitos e Critérios para Pontuação da Proposta Técnica; 

ANEXO IX - Minuta de Contrato; 

ANEXO X – Termo de Ciência e Notificação; 

ANEXO XI – Modelo de Ordem de Início de Serviços; 

 

6.6. DA VISITA TÉCNICA 

6.6.1. A visita técnica deverá ser agendada junto à Secretaria de Meio Ambiente / Departamento de 

Tratamento de Esgoto, por meio do telefone (19) 3837-1894 (ou e-mail dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br), 

com o Sra. Silvana, no horário de segunda a sexta feira das 08h00 às 17h00, para vistoria do local onde 

será realizado o projeto e esclarecimentos de eventuais dúvidas. A licitante deverá identificar-se com a 

Razão Social e o nome do profissional que a licitante repute adequado para a realização da visita 

técnica.  

 

6.6.2. Após a realização da visita técnica, será emitido o Atestado para a licitante, que deverá compor o 

Envelope de Habilitação, conforme Cláusula 7.7.2. 

 

6.6.3. Quando da realização dos serviços contratados não serão aceitas alegações de desconhecimento, 

incompreensão, dúvida, esquecimento de qualquer detalhe ou falta de informação a respeito dos 

serviços a serem prestados, declarando expressamente a contratada ter conhecimento de todas as etapas 

e ações a serem desenvolvidas nesta prestação, devendo arcar com eventuais ônus resultantes de falha, 

não ensejando estas situações quaisquer tipos de aditamentos contratuais, uma vez que as especificações 

e a visita ao local da prestação dos serviços se completam. 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

RUA ALFREDO BUENO, 1235 – CENTRO – JAGUARIÚNA-SP – CEP 13910-027 
FONE: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792   

WWW.LICITACOES.JAGUARIUNA.SP.GOV.BR 

 

Página 5 de 79 

 

 

7.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação, proposta técnica e a proposta de preços, 

deverão ser entregues lacrados na data, horário e local mencionados no Campo 3.0 deste Edital, 

separadamente, tendo na parte externa e frontal dos envelopes os seguintes dizeres:  

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:_______________________ 

Nº CNPJ:___________________ 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: ____________________ 

 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2020. 
 

ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO;  

ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA;  

ENVELOPE 3 – PROPOSTA DE PREÇOS;  

 

7.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 

relacionados nas cláusulas 7.4 a 7.8.3, os quais poderão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. 

 

Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica vinculada a 

apresentação do respectivo original para conferência.   

 

7.3. Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de omissão desse 

prazo, serão aceitas as que foram emitidas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

determinada para a abertura dos envelopes. 

7.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO: 

7.4.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

 

7.4.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

7.4.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 

alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 

sociedades empresárias, nelas incluída a Eireli e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

7.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro civil das pessoas jurídicas, no caso de 

sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

 

7.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.4.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
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7.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da 

Fazenda. 

 

7.4.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da empresa, pertinente a seu ramo da atividade e compatível com o objeto da 

Licitação. 

 

7.4.2.3 Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Débitos 

Mobiliários), com validade na data de abertura da Licitação. 

Obs.: Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a 

“Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 

7.4.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através 

da apresentação de Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal, com 

validade na data de abertura da Licitação. 

 

7.4.2.5 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação 

regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.4.2.6 As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa. 

 

7.4.2.7 Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de 

créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou 

cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 

reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 

concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou liminar ou tutela provisória em outros 

tipos de ações judiciais, ou parcelamento. 
 

7.4.2.8 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.4.2.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedora, prorrogáveis por 

igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

 

7.4.2.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto na cláusula anterior implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação 

dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. 

 

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
A documentação relativa à qualificação técnica a ser apresentada pela participante consistirá em: 

 

7.5.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pela entidade profissional competente.  
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7.5.2 Atestado(s) de aptidão técnica, contendo assinatura do emitente, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento anterior de serviços de 

elaboração de projetos executivos de sistemas de esgotamento sanitário, ou atividades similares 

com características e complexidade semelhantes às do objeto da licitação, devendo os documentos 

conter o nome, endereço e o telefone de contato dos atestadores, ou qualquer outra forma que 

permita consulta com as empresas declarantes 

 

7.5.2.1 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) demonstrar, por exemplo:  

a) Elaboração de Projetos Executivos Completos de sistemas de esgotamento sanitário - S.E.S., que 

contenham características e complexidade semelhantes às do objeto da licitação, certificado(s) pela 

entidade profissional competente:  

a.1.) Estação de tratamento de esgoto;  

a.2.) Estação Elevatória de Esgoto;  

a.3.) Coletor tronco de esgotamento sanitário;  

a.4.) Linha de recalque de esgotamento sanitário;  

a.5.) Projeto elétrico em S.E.S, compondo painéis, medidores de nível e de vazão, automação do 

sistema, sistema de segurança (geradores), etc.;  

a.6.) Projeto hidráulico em S.E.S., compondo válvulas e sistemas de emergência, válvulas de 

retenção, sistemas de alívio de pressão, etc.;  

a.7.) Sistema de tratamento preliminar; 

a.8.) Sistema de tratamento de lodo. 

 

b) As empresas licitantes deverão atestar a elaboração de projeto legal para, por exemplo: 

b.1) obtenção de outorga junto ao DAEE ou à ANA ou outro órgão nacional similar; 

b.2) obtenção de licenciamento ambiental junto à CETESB ou órgão nacional similar; 

b.3) aprovação de projetos elétricos junto à uma concessionária de energia. 

OBS.: Não é necessário que os atestados apresentados para atendimento às exigências das alíneas 

acima se refiram a um único S.E.S. Podem ser apresentados atestados de S.E.S. diferentes. Solicita-

se destacar os itens relevantes no(s) atestado(s) com caneta marca-texto.  

 

7.5.3 Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional que será o responsável pelo objeto, 

comprovando a execução de serviços/obras de natureza similar. 

 

7.5.3.1 Adicionalmente, deverá a licitante comprovar seu vínculo com o profissional através de 

contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado, contrato de trabalho, contrato 

com profissional autônomo, etc, nos moldes da súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

OBS: Em atenção à Súmula nº 22 do TCESP, os atestados apresentados para comprovação das 

exigências de qualificação técnica não serão pontuados na fase de julgamento das Propostas 

técnicas. 
 

7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.6.1 De forma a comprovar qualificação econômico-financeira satisfatória, as empresas deverão 

apresentar Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial e Extrajudicial 

expedida pelo cartório distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, nos últimos 180 (cento e oitenta) 

dias que antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver definido. 
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7.6.2. Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante de homologação/deferimento pelo Juízo competente ao Plano de Recuperação 

Judicial/Extrajudicial em pleno vigor. 

 

7.7. OUTROS DOCUMENTOS: 

7.7.1 Declaração de Fato Superveniente, conforme modelo Anexo V. 

 

7.7.2 Documento comprovando a realização de Visita Técnica.  

 

7.7.3. Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas da lei, de que atende ao disposto no 

art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo em Anexo IV. 

 

7.8. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

7.8.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo II. 

 

7.8.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, entretanto 

a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006– 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Peque no Porte. 

 

7.8.3. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida para habilitação no certame, sendo que, caso vencedora, será assegurado 

prazo de cinco dias úteis, na forma do artigo 43, §1º da Lei Complementar 123/06, para que 

comprove a regularização de sua situação fiscal e trabalhista. 

 

7.9 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA: 

7.9.1. Os documentos que compõem a proposta técnica deverão ser apresentados sem emendas, 

rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem, devendo estar assinados e rubricados 

pelo representante legal da licitante.  

 

7.9.2. A Proposta Técnica deverá ser elaborada a partir da análise do material técnico contido no 

Anexo I – Termo de Referência, da vistoria obrigatória ao local da obra e das diligências que a 

licitante livremente decidir realizar.  

 

7.9.3 A Proposta Técnica deverá ser redigida em conformidade com o Anexo VIII, impressa em 

papel A4, com fonte Arial tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas, ou formatação equivalente, 

contendo no máximo 10 (dez) páginas.  

 

7.9.4. Tendo em vista que a clareza e concisão da exposição são fatores considerados na avaliação 

das respostas aos quesitos formulados no Anexo VIII – Quesitos e Critérios para Pontuação das 

Propostas Técnicas, o conjunto das respostas aos quesitos relativos ao Conhecimento do Problema 

(1) e ao Plano de Trabalho (2), não deve ultrapassar 10 (dez) páginas.  

 

7.9.4.1 As licitantes poderão acrescentar à Proposta Técnica esquemas, desenhos ou outros 

elementos destinados a ilustrar ou demonstrar as respostas dadas aos quesitos pertinentes ao 

conhecimento do Problema e ao Plano de Trabalho. 
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7.9.4.2 As informações contidas em páginas adicionais, que ultrapassarem o limite definido no item 

7.9.3, não serão objeto de qualquer análise ou consideração para fins de atribuição de Nota da 

Proposta Técnica  

 

7.9.5. A Proposta Técnica deverá conter os seguintes elementos:  

7.9.5.1. Folha de Apresentação contendo:   

a) Identificação da proponente;   

b) Número de Identificação da licitação; e   

c) Identificação (título) do objeto licitado.  

 

7.9.5.2. Conhecimento do Problema: a licitante deverá demonstrar ter pleno conhecimento dos 

serviços que são objeto desta licitação, respondendo técnica e objetivamente aos quesitos 

formulados no item “1” do Anexo VIII – Quesitos e Critérios para Avaliação das Propostas 

Técnicas. 

 

7.9.5.3 Plano de Trabalho: a licitante deverá descrever como pretende organizar e desenvolver os 

trabalhos para elaboração do projeto licitado, respondendo técnica e objetivamente aos quesitos 

formulados no item “2” do Anexo VIII – Critérios para Pontuação das Propostas Técnicas.  

 

7.9.5.4. Planejamento das Atividades: a licitante deverá descrever o planejamento dos trabalhos 

para elaboração do projeto licitado, respondendo técnica e objetivamente ao quesito 3 do item “2” 

do Anexo VIII – Critérios para Pontuação das Propostas Técnicas. Este planejamento deve ser 

apresentado no Plano de Trabalho. 

 

7.9.7 A Comissão de Licitação poderá diligenciar para fins de verificação e comprovação os 

documentos apresentados na Proposta Técnica. 

 

7.9.8 As licitantes deverão responder aos quesitos, conforme o Anexo I, demonstrando pleno 

conhecimento dos serviços que são objeto desta licitação. Os quesitos deverão ser respondidos 

técnica e objetivamente, podendo as licitantes recorrerem aos meios que julgarem necessários para 

tanto (texto, esquemas, desenhos etc.).  

 

7.10 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇOS: 

a) Deverá conter, obrigatoriamente, os dizeres discriminados em Anexo VI, em folhas numeradas, 

rubricadas e assinadas pelo representante legal, em papel timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou 

ressalvas. 

 

b) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente examinou 

criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração de proposta voltada a 

execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. 

 

c) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, 

sociais, fiscais e previdenciários, seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração e 

outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

d) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais; 

 

e) Os preços ofertados na proposta de preços conforme modelo do Anexo VI deverão ser escritos em 

algarismos e por extenso; 
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f) Havendo divergência entre os valores em algarismos e seus extensos, prevalecerão os extensos. 

 

8.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

8.1 Esta licitação é do tipo Técnica e Preço e será considerada vencedora a licitante que, tendo 

atendido a todas as exigências deste edital, obtiver a maior Nota Total (NT), classificando-se as 

demais proponentes na ordem decrescente de Nota Total. 

 

8.1.1 Critério para julgamento da técnica em Anexo VIII, deste Edital. 

 

8.2  A nota final (NF) da licitante será composta pela sua nota da Proposta Técnica (NT) 

multiplicada por seis, somada à nota da Proposta de Preços (NP) multiplicada por quatro, tudo 

dividido por 10 (dez), de acordo com a fórmula a seguir: 
 

 

8.3 Divulgada a classificação final da licitação, será concedido o prazo recursal previsto no art. 109 

da Lei 8.666/93.  

 

8.4 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

 

8.5 Caso haja empate na Nota Final (NF) entre dois ou mais licitantes, serão utilizados para fins de 

desempate, sucessivamente, os seguintes critérios: 

 

8.5.1 O disposto no artigo 3º, §2º, da lei Federal 8.666/93; 

  

8.5.2 Sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 

9.0 DO PROCEDIMENTO: 

9.1 No dia, horário e local indicados no Campo 3.0, o Departamento de Protocolo e Arquivo 

efetuará o recebimento dos 03 (três) Envelopes, e em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no Campo 3.1, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos Envelopes. 

 

9.2 A Comissão de Licitação não receberá envelopes fora do prazo estipulado. 

 

9.3 Os documentos constantes dos Envelopes “1”, “2” e “3” fechados serão rubricados pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes. 

 

9.4 Os documentos contidos no envelope “1” serão analisados pela Comissão de Licitação, que 

poderá se valer da assessoria de sua equipe técnica para julgamento da fase de Habilitação. Os 

envelopes “2” e “3” ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação aguardando sua 

abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 

 

9.5 Divulgados os resultados da fase de habilitação, será concedido o prazo recursal previsto no art. 

109 da Lei de Licitações.  Serão devolvidos às licitantes efetivamente não habilitadas, os 
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respectivos Envelopes “2” e “3”, devidamente fechados. 

 

9.6 Na reunião de abertura do Envelope “2” das licitantes habilitadas, será conferida a 

inviolabilidade dos mesmos, que serão, então, abertos. A Comissão de Licitação dará vistas dos 

documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que rubricarão todas as 

propostas. 

 

9.7 Após a abertura, conferência e devidas rubricas dos conteúdos do Envelope “2”, será o mesmo 

encaminhado à equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente para a avaliação e elaboração do 

Relatório Técnico. 

 

9.7.2 A Nota da Proposta Técnica será a média ponderada da pontuação obtida em cada quesito 

(nQi - Nota do Quesito “i”), observados os pesos (pQi - Peso do Quesito “i”) fixados no Anexo 

VIII. 

 

9.8 O envelope “3” ficará sob a guarda da Comissão de Licitação aguardando sua abertura, em data 

e local a ser oportunamente comunicado. 
 

9.9. Divulgados os resultados da fase técnica, será concedido o prazo recursal previsto no art. 109 

da Lei 8.666/93. 
 

9.10 Na reunião de abertura do Envelope “3” das licitantes qualificadas, será conferida a 

inviolabilidade do mesmo, que será, então, aberto. A Comissão de Licitação dará vistas dos 

documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que, após exame, rubricarão 

todas as propostas. 
 

9.11 A nota das propostas válidas será calculada pela seguinte fórmula:  

 

 
 

Onde: NP = Nota da Proposta de Preços  

MPr = Menor Valor Exequível 

PR = Preço da Proposta em Análise 

 

9.12 Será lavrada ata circunstanciada de cada reunião, que será assinada pela Comissão de Licitação 

e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

 

10.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

10.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no art. 109 

da Lei nº 8.666/93 ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

10.2 Uma vez proferidos todos os julgamentos pela Comissão e decorrido “in albis” o prazo 

recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para deliberação. 
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10.3. Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será comunicada, 

dentro do período de validade da proposta, a comparecer, no prazo de cinco dias da intimação, em 

data e local que forem indicados para assinatura do competente Contrato. 

 

11.0  DO CONTRATO: 

11.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o Anexo IX, as condições e forma de 

pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplemento e 

demais obrigações das partes, fazendo parte integrante deste Edital. 

 

11.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante que 

tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cuja situação 

técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após inicio de processamento do pleito 

licitatório, prejudicando o seu julgamento. 

 

11.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado na cláusula 10.3, 

por parte da licitante convocada, implicará sua eliminação, além da incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 87, da 

Lei n.º 8.666/93. 

 
12.0 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: 

12.1 A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrônica (NF-

e), ao seguinte endereço eletrônico: dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br, conforme serviços realizados e 

aprovados neste período, a qual será rubricada e atestada pela Secretária de Meio Ambiente e pelo 

fiscal designado para acompanhamento do Contrato. 

 

12.1.2 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente rubricada pela Secretaria de Meio Ambiente. 

 
12.1.3 Em caso de serviços efetuados por terceiros, quando devidamente autorizadas pela 

Administração, a Nota Fiscal deverá ser emitida em favor da CONTRATADA, devendo ser 

anexada cópia desta na Nota Fiscal a ser emitida para a CONTRATANTE. 

 

12.1.4 Deverão ser obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número da 

Agência e o número da conta bancária na qual serão efetivados os pagamentos.  

 

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

CONTRATADA. 

 

12.1.6 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA sem que esta apresente, 

juntamente com a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na execução do 

objeto (abrangendo férias, 13º salário, recolhimento previdenciário, vale refeição, contribuição 

sindical), assim com os comprovantes de pagamento da Guia de Previdência Social (GPS) e da Guia 

do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). 

 

12.1.7 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações 

contratuais principais ou acessórias por parte da LICITANTE VENCEDORA, incidirá correção 

monetária sobre o valor devido com base no IPCA-E, bem como juros calculados de acordo com a 

taxa de remuneração da caderneta de poupança, consoante artigo 1ºF da Lei 9.494/97, calculados 

“pró-rata temporis” em relação ao atraso verificado. 
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13.0  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 A licitante vencedora 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 (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do 

Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por 

parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

13.2 A Prefeitura reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, o fornecimento 

do objeto, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 

 

13.3 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora 

ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, 

isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

  

13.4. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações 

promovidas pela Administração Pública. 

 

13.5. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos e omissões deste edital. Para tanto, deverá 

protocolar o pedido no Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário 

de funcionamento específico do setor, ou enviá-lo por e-mail ao endereço eletrônico 

rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o quinto dia útil anterior à sessão de abertura dos 

envelopes de habilitação. 

 

13.6 Qualquer licitante poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no Departamento de 

Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de funcionamento específico do setor, ou 

enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o 2º 

(segundo) dia útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes de habilitação. 

 

13.6.1 Eventual impugnação deverá ser instruída com o ato constitutivo da licitante e comprovação 

documental de que o signatário tem poderes de representação, sob pena de não conhecimento. 

 

13.7 Os pedidos de esclarecimento também poderão ser feitos pelos telefones (19) 3867-9825 / 

9780 / 9801 / 9792. 

 

13.8 Elege-se o foro de Jaguariúna-SP para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste 

instrumento convocatório. 

 

  

Jaguariúna, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

Antonia, M. S. X. Brasilino 

Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 
Jaguariúna iniciou-se às margens do rio Jaguari, no local onde existia uma parada da Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro, denominada “Estação de Jaguari”, próxima a um povoado conhecido como “Vila Bueno”. No século 

XIX, o Coronel Amâncio Bueno, que herdara da família grandes extensões de terras férteis à margem esquerda do Rio 

Jaguari, começa a desenvolver a urbanização desta, que viria a ser uma nova e importante cidade paulista. De olho no 

futuro, transforma parte das terras em colônias para abrigar imigrantes europeus, principalmente italianos, que para 

cá vieram no final do século XIX, em substituição aos braços escravos, constrói a Vila Bueno, que daria origem à 

cidade, e abraça os caminhos do progresso trazido pelos trilhos do trem. 

O município de Jaguariúna pertence à Região Administrativa de Campinas e encontra-se localizado na região 

centro-leste do Estado de São Paulo, com latitude sul a 22o42'24'' e longitude oeste a 47o59'50''. Possui extensão 

territorial abrangendo uma área de aproximadamente 141,391 km2, com altitude máxima de 732 metros e mínima de 

560 m. Com a criação do Município de Holambra, os limites municipais de Jaguariúna foram alterados, tendo como 

vizinhos os seguintes municípios ao Norte: Holambra e Santo Antônio de Posse, ao Sul: Campinas, ao Leste: Pedreira e 

ao Oeste: Paulínia. 

Jaguariúna encontra-se a 120 km do Município de São Paulo e a 32 km do Município de Campinas. É servida 

por uma excelente malha viária, que conduz aos principais entroncamentos do país, e com fácil acesso ao aeroporto 

de Viracopos, onde se listam a Rodovia SP 340 que corta longitudinalmente o município, bem como as rodovias que 

circundam e se integram ao local, onde se cita a Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Anhanguera e Rodovia Dom 

Pedro I. As Figuras 1 e 2 ilustram a localização geográfica do município e as principais vias de acesso. 

Figura 1 – Situação geográfica e municípios vizinhos 

 
Fonte: STS Engenharia – Elaborado em ambiente SIG. 

 

Figura 2 – Principais vias de acesso ao município de Jaguariúna 
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Fonte: STS Engenharia – Elaborado em ambiente SIG. 

O Município possui ainda rica hidrologia, representada pelos rios principais, Rio Atibaia, Rio Jaguari e Rio 

Camanducaia, bem como por uma infinidade de outros cursos d’água de menor magnitude, conforme se apresenta na 

Figura 3. 

Figura 3 - Hidrografia do município de Jaguariúna 

 
Fonte: STS Engenharia – Elaborado em ambiente SIG. 

O Município de Jaguariúna está inserido no contexto hidrológico das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí constituindo a UGRHI-05 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos–05) do Estado de São 

Paulo através da Lei Estadual nº. 9034/94, conforme ilustra a Figura 4. 
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Figura 4 - Jaguariúna no contexto da UGRHI-05 

 
Fonte: Agência das Bacias PCJ - Adaptado 

Com relação à população, segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), a população total do município 

de Jaguariúna registrava para aquele ano o montante de 44.331 habitantes. 

De igual modo, segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), a população em 

2019 era de 53.925 habitantes, com uma densidade demográfica de 381,39 habitantes/ Km², apresentando uma taxa 

geométrica de crescimento anual da população entre os anos 2010 a 2019 igual a 2,24 % a.a (Fonte: 

http://www.perfil.seade.gov.br/). 

Para final de plano, de acordo como o “Estudo de Concepção e Estudo de Alternativas do Sistema de 

Esgotamento Sanitário do Município de Jaguariúna”, realizado em parceria com a Fundação Agência das Bacias PCJ, ou 

seja, até o ano de 2036 o município contará com uma população total de 83.401 habitantes. 

Os Diagnósticos e Alternativas para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Jaguariúna, 

realizados através dos “Estudos de Concepção e Estudos de Alternativas do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

Município de Jaguariúna”, Estudos estes que norteiam este Termo de Referência, forneceram dados concretos para 

decisões gerenciais, no contexto atual, para as melhorias sugeridas como alternativas, no âmbito dos dispositivos que 

demandam projetos como solução aos estudos realizados, onde se englobam ações a serem direcionadas em vários 

equipamentos urbanos de esgotamento sanitário.  

1. HISTÓRICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAGUARIÚNA 

O sistema atual de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, do Município de Jaguariúna, adota a 

metodologia do sistema separador absoluto, preconizado pela NBR ABNT 9648/86. A composição atual do sistema 

constitui-se de duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), e de 34 (trinta e quatro) Estações Elevatórias de Esgoto 

Bruto, além dos sistemas compostos por rede coletoras, coletores tronco e linhas de recalque, que perfazem um 

índice de atendimento de 95,28% de coleta e afastamento de esgoto e 76,89% de tratamento dos esgotos gerados no 

Município. 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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O relevo físico do Município, separa a área total em três bacias principais: a Bacia do Rio Jaguari, a Bacia do 

Rio Camanducaia e a Bacia do Rio Atibaia. As duas primeiras bacias citadas compõem a parte mais significativamente 

urbanizada e geradora de efluentes domésticos e industriais. Quanto à Bacia do Rio Atibaia, esta não constitui área 

atualmente contribuinte ao esgotamento sanitário, devido a fatores de não urbanização atual, onde as poucas 

unidades existentes, residenciais ou industriais, possuem tratamento próprio ou solução sanitária individual ou 

coletiva. 

Todo esgoto gerado na Bacia do Rio Camanducaia é encaminhado à ETE Camanducaia através de 13 (treze) 

estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB) e contemplam tratamento (Figura 6). No que se refere à Bacia do Rio 

Jaguari, o sistema foi subdividido em parcelas com nomenclaturas de fases, respectivamente, denominadas: Fase I, 

Fase II, e Fase III (Figura 5). Cada uma destas compõe-se por conjunto de localidades que direcionam os efluentes para 

tratamento na ETE Camanducaia, ou afastam e lançam efluentes no Rio Jaguari, através de 21 (vinte e uma) EEEB. 

Figura 05 - Situacional do sistema de esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Jaguari 

 
Fonte: Estudo de Concepção – STS Engenharia,   

A Fase I é composta pela Estação Elevatória de Esgoto Bruto Sanitário – EEEB 9, com seu start-up em 2009, 

onde após o tratamento preliminar, recalca em torno de 50L/s do esgoto coletado na bacia do Jaguari para a ETE 

Camanducaia. 

A Fase III do emissário de coleta e afastamento de esgoto da Bacia do Jaguari, concluída em 2015, atende aos 

bairros Roseira de Cima e Roseira de Baixo, composta por 2 (duas) Estações Elevatórias de Esgotos (EEEB 5 e EEEB 6) 

que recebem os efluentes recalcados das EEEB Roseira I, II e III já existentes, rede coletora e Rede de Recalque para 

levar os esgotos sanitários até a EEEB 9, e essa realiza a reversão de bacia para tratamento na ETE Camanducaia. 

A FASE II da Bacia do Jaguari foi dividida em duas etapas devido a problemas de topografia. A 1ª etapa 

contendo as Estações Elevatórias 01 e 02, não conseguiu ser concluída, devido a presença de rochas, tendo o 

financiamento desta etapa devidamente encerrado sem finalização das obras, as quais deverão ser terminadas tanto 

na parte civil, hidráulica e elétrica.  

LEGENDA: 
1.  2. FASE I 

3.  4. FASE II 
5.  6. FASE III 
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Para a conclusão da 2ª Etapa da Fase II do Emissário da Bacia do rio Jaguari, foi necessário ajustes no projeto 

original, através da construção de 6 (seis) Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários, Rede Coletora e Rede de 

Recalque para levar os esgotos até a EEEB 9 e essa para a ETE Camanducaia (Figura 6). Sendo que em 2017, houve o 

start-up das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto Sanitário - EEEB 4 e EEEB 4A, e término e início de operação em 

25/06/2018 das EEEB 3 na Praça das Andorinhas, EEEB 3A, EEEB 3B e EEEB 3C totalizando 69% de tratamento de 

esgoto na ETE Camanducaia. 

A ETE Vila Primavera, recebe o esgoto da estação elevatória Vila Primavera, a qual recebe por gravidade o 

esgoto gerado na Vila Primavera e no Jardim Pinheiros (desativando a EEEB Jd. Pinheiros, em 18/03/19) e o esgoto 

recalcado para esta rede da EEEB Capela de Santo Antônio, aumentando o índice de tratamento de esgoto para 74%. 

O esgoto tratado na ETE Vila Primavera é recalcado para um PV, que junto com o esgoto do Bairro Jardim 

Florianópolis são destinados in natura no Rio Jaguari, onde deveriam ser atendidos pela Fase II da Bacia do rio Jaguari 

– 1ª etapa, através da EEEB 01 ainda inoperante. Para o Bairro Jardim Florianópolis, a Prefeitura do Município de 

Jaguariúna está licitando o projeto executivo de uma estação elevatória de esgoto bruto, com a linha de recalque para 

tratamento do esgoto deste bairro na ETE Vila Primavera. 

Em 14/11/2019, realizou-se através da contrapartida de um empreendimento, a ligação do Bairro Centro do 

Município de Jaguariúna no coletor 3 da bacia do rio Jaguari, encaminhando os esgotos in natura por gravidade para a 

EEEB 03, que recalca para a EEEB 09, a qual envia para tratamento na ETE Camanducaia, aumentando o índice de 

tratamento de 74 para 76,89 %, porém ainda precisa de soluções para as ligações da EEEB 01 e 02, para a 

universalização do tratamento de esgoto no município. 

As figuras 6 e 7, ilustram o esquema hidráulico do Município de Jaguariúna para as macro bacias do Rio 

Camanducaia e Rio Jaguari. 

A parcela do Município que não possui coleta de esgotos é atendida por meio de sistemas de tanques sépticos, 

cujo serviço sanitário é feito pela Prefeitura Municipal através de coleta com caminhões limpa-fossa. De igual modo, a 

zona rural utiliza, como solução sanitária, sistemas individuais compostos por fossas sépticas e/ou sumidouros, onde a 

Prefeitura realiza gratuitamente a coleta destes efluentes através de caminhões limpa-fossa, encaminhando para 

tratamento na ETE Camanducaia. 

Figura 6: Esquema hidráulico das Estações Elevatórias de Esgoto da Bacia do rio Camanducaia. 
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Fonte: Adaptado de STS Engenharia – Base de dados – DAE Jaguariúna 

Figura 7: Esquema hidráulico das Estações Elevatórias de Esgoto da Bacia do rio Jaguari 

 

 

EEEB Vila Primavera 
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EEEB Florianópolis 

Em 15/03/2019 eliminada a 

EEEB Jd. Pinheiros, interligada 

a rede por gravidade até a 

EEEB Vila Primavera 

Projeto executivo da EEEB 

Florianópolis em fase de 

licitação  

Fonte: Adaptado 

de STS Engenharia – Base de dados – DAE Jaguariúna 
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2 - OBJETIVO 
Planejamento integrado para a elaboração dos Projetos Executivos a serem executados de acordo com as 

diretrizes desse Termo de Referência, onde o trabalho foi subdividido em diversos grupos de atividades harmonizadas. 

2.1. Quantitativo 

Contratação de empresa especializada para elaboração de:  

 ITEM 1: Projetos executivos para “Coletor Tronco Jaguari” que deverá se situar na margem direita do rio Jaguari 

no município de Jaguariúna;  

 ITEM 2: Projetos executivos para o “Estudo de Alternativas e Projeto Executivo de adequação e ampliação da ETE 

Vila Primavera” no município de Jaguariúna;  

 ITEM 3: Projetos executivos para o “Coletor Tronco Roseira”, que deverá se situar na margem direita do rio 

Jaguari no município de Jaguariúna;  

 ITEM 4: Projetos executivos de adequação de 22 (vinte e dois) conjuntos elevatórios em situação de 

desconformidade técnica no município de Jaguariúna;  

 ITEM 5: Projetos executivos para os sistemas de tratamento de efluentes para as localidades isoladas e não 

interligadas ao sistema de esgotamento sanitário urbano no município de Jaguariúna, em consonância com os 

dispositivos elencados nos documentos que norteiam este Termo. 

2.2. Objetivos Específicos 

Para o projeto executivo do ITEM 1: “Coletor Tronco Jaguari” as ações de pré-projeto constitui elemento 

proposto como alternativa de solução pertinente aos efluentes gerados na bacia do rio Jaguari que atualmente 

possuem soluções pontuais, representadas por conjuntos elevatórios e redes que ainda descartam efluentes in natura 

no corpo d’água, sendo eles: 

A. Trecho 1: Início do caminhamento na margem da SP-095 até a Estação Elevatória de Esgoto Bruto 01 – 

extensão estimada de 1.272,00 m;  

B. Trecho 2: O caminhamento se inicia na interligação com o “Coletor 03” existente – extensão estimada de 

1.192,00 m;  

I. Adequações dos projetos da EEEB 01, incluindo a coleta de todo o Jardim Paraíso para a EEEB 01; 

II. Adequações dos projetos da EEEB 02, e sua ligação no coletor tronco 03; 

III. Adequações dos projetos das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 3, 3A, 3B, 3C, 4 e 4ª, de odo a 

verificar a possibilidade de eliminação de alguma EEEB, reduzindo os custos operacionais e de 

manutenção no sistema de esgotamento sanitário do Município de Jaguariúna:  

C. EEEB 01:  

I. Revisão dos projetos da unidade para sua adequação aos impositivos relativos à cota de chegada 

do coletor tronco Jaguari e projeto das interligações necessárias;  

II. Adequações de projeto necessárias aos novos valores de vazões afluentes à esta unidade;  

III. Verificação e adequações pertinentes nos dispositivos de projeto de linha de recalque da unidade, 

rede de coleta de todo o Jardim Paraíso na EEEB 01, e caso necessário, a implantação de uma 

EEEB para o encaminhamento do esgoto deste bairro para a Elevatória; 

D. EEEBs 03 e 04:  

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

RUA ALFREDO BUENO, 1235 – CENTRO – JAGUARIÚNA-SP – CEP 13910-027 
FONE: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792   

WWW.LICITACOES.JAGUARIUNA.SP.GOV.BR 

 

Página 21 de 79 

 

I. Revisão dos dispositivos de projeto para a adequação aos impositivos das novas condições de 

vazões a serem impostas para esta unidade;  

II. Projetos de interligação da unidade ao novo coletor Jaguari;  

III. Projeto executivo da nova linha de recalque de aproximadamente 436 m. (Verificar Estudos que 

norteiam este termo). 

Para o projeto executivo do ITEM 2:  “Estudo de Alternativas e Projeto Executivo de adequação e ampliação 

da ETE Vila Primavera” será necessário a realização de estudo de alternativas para um período de no mínimo 20 anos, 

com lançamento dos efluentes direto no corpo d’água, tendo que para uma das situações: o lançamento dos efluentes 

tratados da ETE no rio Jaguari, identificou-se a existência de duas travessias em curso d’água, e uma travessia em 

rodovia, ilustradas nas cartas do IGC; e outra situação é a realização de soluções para eliminar reversão de bacias, com 

caminhamento dos efluentes tratados para o rio Camanducaia, identificando-se nestas alternativas qual a mais viável 

para o município de Jaguariúna. Nestes termos, os projetos a serem elaborados devem contemplar os estudos, 

projetos e documentos pertinentes para obtenção de outorgas ou cadastros de travessias junto ao DAEE/SP e DER/SP, 

com lançamento dos efluentes tratados direto no rio Jaguari ou Camanducaia. O estudo de alternativas e o projeto 

executivo de adequação e ampliação da ETE Vila Primavera deverá prever a capacidade da estação para um período 

mínimo de 20 anos, incluindo futuros empreendimentos locais das áreas da sub-bacia trinta elencados nos estudos 

que norteiam este Termo. 

A. Estudo de alternativas de adequação e ampliação da ETE Vila Primavera, com lançamento dos 

efluentes tratados direto nos corpos d’água (rio Jaguari – aproximadamente 2.200m de rede x rio 

Camanducaia – aproximadamente 600m de rede); 

B. Projeto executivo da rede de lançamento do efluente tratado no corpo receptor; 

C. Projeto executivo de adequação e ampliação da ETE Vila Primavera. 

Para o projeto executivo do ITEM 3: “Coletor Tronco Roseira” as ações de pré-projeto constitui elemento 

proposto como alternativa de solução pertinente aos efluentes gerados na denominada “sub-bacia 16” com área de 

drenagem aproximada de 8,07 Km² que drena para o rio Jaguari. Atualmente o local contempla soluções pontuais, 

representadas por três conjuntos elevatórios alocados em situação de circunvizinhança, que conduzem a totalidade 

dos efluentes gerados no local ao sistema existente na bacia do rio Jaguari.  Deverá se situar na margem direita do Rio 

Jaguari, cujas características preliminares e condicionantes a ser projetado: Trecho total: Início do caminhamento nas 

proximidades da Rua Itapira até a futura Estação Elevatória de Esgoto Bruto do empreendimento Águas de Jaguariúna, 

com extensão estimada de 1.145,00 m. (Verificar Estudos que norteiam este termo). 

Para os projetos executivos do ITEM 4:  adequação de 22 (vinte e dois) conjuntos elevatórios em situação de 

desconformidade técnica, embora todas as unidades identificadas nestas condições estejam em pleno funcionamento, 

as ações de pré-projeto constitui adequações propostas e objetivam otimizar sua eficiência em relação às demandas 

atuais e futuras, em consonância com as prerrogativas legais e de norma, bem como com as boas práticas de 

processos:  

A. Projetos executivos visando o aumento da capacidade de recalque para as vazões de projeto futuras 

para 03 unidades elevatórias;  
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B. Projeto executivo visando a automação do tratamento preliminar da Estação Elevatória de Esgoto 09 – 

Fase 1;  

C. Projetos executivos para adequação de 14 unidades elevatórias cujas linhas de recalque se 

apresentam com diâmetros nominais abaixo daqueles preconizados por norma;  

D. Projetos elétricos para adequações em 13 unidades elevatórias que não possuem dispositivos 

eletrônicos inversor de frequência e/ou soft starter;  

E. Projetos executivos de adequação para 14 unidades elevatórias que se encontram em 

desconformidade, com alocação em passeios públicos, apresentando problemas relativos à falta de 

isolamento dos quadros elétricos;  

F. Projeto elétrico para implantação de gerador de energia, bem como adequação do quadro de 

comando elétrico para 01 unidade elevatória, de acordo com estudos que norteiam esse Termo. 

Para os projetos executivos do ITEM 5: sistemas de tratamento de efluentes para as localidades isoladas e 

não interligadas ao sistema de esgotamento sanitário urbano as ações de pré-projeto realizadas na fase de estudos de 

alternativas para o sistema identificaram a necessidade de solução para sete localidades urbanas isoladas que não se 

encontram interligadas ao sistema de esgotamento sanitário e tratamento do município. Estas localidades constituem 

núcleos urbanos onde atualmente o tratamento de esgoto sanitário tem solução individual. A localização geográfica 

destes núcleos, distantes do centro urbano do município, torna economicamente inviável a adoção de ações de 

interligação destes locais ao sistema de esgotamento sanitário existente. As ações propositivas dos estudos de 

alternativas e concepção demandam projetos executivos que se listam:  

A. - Projetos executivos de redes coletoras de esgoto para cada uma das localidades;  

B. - Projetos executivos de coletores de esgoto, com vistas à interligação de localidades em situação de 

vizinhança, objetivando a concentração de unidades de tratamento; 

C. - Projetos executivos de estações elevatórias de esgoto, como solução técnica para o sistema de 

esgotamento sanitário, se esta solução for a única possível para o encaminhamento de efluentes ao 

sistema centralizado;  

D. - Projetos executivos de estações de tratamento de esgotos para as localidades isoladas em questão. 

Estas unidades de tratamento devem sempre que pertinente integrar duas ou mais localidades em 

situação de circunvizinhança. 

As localidades isoladas contempladas por este Termo de Referência se listam abaixo, organizadas por “sistema”, de 

acordo com a situação de localização de circunvizinhança:  

A. – Sistema Isolado 1: Bairro Tanquinho e Tanquinho Velho; 

B. - Sistema Isolado 2: Núcleo Urbano Bom Jardim, Bairro Chácara Santo Antônio do Jardim e Bairro 

Chácara Recreio Floresta e; 

C. - Sistema Isolado 3: Bairro Condomínio Rural Colmeia e Bairro Chácara Santo Antônio Colmeia. 

(Verificar Estudos que norteiam este termo). 

 

3 - JUSTIFICATIVA 
A bacia do rio Jaguari engloba área aproximada de 61 Km², onde parte representativa é o núcleo urbano do 

município de Jaguariúna. A população residente se projeta como aproximadamente 51.000 habitantes, com 

representação de 60% da população total do município para fim de plano. Toda a infraestrutura existente foi 
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planejada e executada para proceder à reversão de bacias por recalque, encaminhando os efluentes para o 

tratamento na ETE Camanducaia. Neste contexto, os efluentes gerados na bacia do rio Jaguari são encaminhados à 

denominada EEEB 09, que possui linha de recalque de aproximadamente 2.456,00 metros, lançando efluentes em 

poço de visita, de onde, seguem por gravidade até a EEEB Central e desta, para a ETE Camanducaia. Apenas parte 

deste sistema encontra-se implantado, e outra está em obras. Por terem sido realizadas soluções pontuais, há excesso 

de conjuntos elevatórios em toda a configuração existente, conferindo ao sistema atual e ao sistema em implantação, 

características de baixa eficiência logística, alta demanda de ações de operação e manutenção, bem como alta 

demanda de consumo de energia elétrica. De igual forma, com o crescimento e adensamento populacional e urbano 

projetado para esta bacia, tendem a acrescentar novas variáveis ao sistema de esgotamento sanitário atual. Estas 

novas demandas, bem como as já existentes, devem, do ponto de vista técnico, ser solucionadas através um sistema 

integrado, de comprovada eficiência, e que demande intervenção mínima, bem como alta eficiência energética. Neste 

contexto, os estudos de alternativas que sucederam a fase diagnóstica do sistema, elegeu como solução apropriada às 

deficiências encontradas para esta bacia, a implantação de coletor tronco Jaguari, de modo a propiciar a requerida 

solução integrada para o sistema local. 

Neste contexto, a alternativa de tratamento de todo o esgoto gerado na sub-bacia 30 na Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE Vila Primavera, substituindo o coletor tronco da margem esquerda do rio Camanducaia – 

sugerido no “Estudo de Concepções”, foi a solução apropriada às deficiências encontradas para esta região, 

eliminando o lançamento de esgoto sanitário in natura no rio Jaguari além da supressão de reversão de bacias desta 

área, como foi planejado anteriormente se a primeira etapa da Fase II do Emissário do Jaguari estivesse concluída.  

As decisões gerenciais, no contexto atual, como melhorias sugeridas, no âmbito de solução mais eficiente 

para o presente momento, realizou-se em 15 de março de 2019, a desativação da EEEB Pinheiros, através da ligação 

por gravidade do Jardim Pinheiros (277 lotes) que recebe o esgoto recalcado do bairro Terras da Capela de Santo 

Antônio (215 lotes), direto para a Estação Elevatória de Esgoto Bruto Vila Primavera, além da implantação de uma 

estação elevatória de esgoto sanitário para atendimento do bairro Parque Florianópolis, sendo que o projeto 

executivo desta elevatória e de sua linha de recalque encontra-se em processo de licitação com recurso próprio desta 

municipalidade. 

Porém para que esta alternativa seja bem sucedida, e atenda a cem por cento da região da sub-bacia trinta, 

aumentando o índice de tratamento do município de Jaguariúna de 76,89% para 80,89%, solucionando parte da 

reversão de bacias, conferindo ao sistema, do ponto de vista técnico, intervenção mínima e comprovada eficiência, é 

necessário a realização de estudo de alternativas e projeto executivo de adequação e ampliação da ETE Vila 

Primavera, visando o tratamento dos esgotos provenientes da sub-bacia 30 para um período de 20 anos, com outorga 

e licenciamento do lançamento dos efluentes tratados diretamente para o corpo hídrico. 

Em se tratando da região em que se atenderá com o “Coletor Tronco Roseira”, atualmente o local contempla 

soluções pontuais, representadas por três conjuntos elevatórios alocados em situação de circunvizinhança, que 

conduzem a totalidade dos efluentes gerados no local ao sistema existente na bacia do rio Jaguari. A população 

residente se projeta para o período estudado como aproximadamente 1.400 habitantes, com distribuição pulverizada 

na sub-bacia em questão. A solução em proposição visa à eliminação dos três conjuntos elevatórios existentes no 
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sistema, que atualmente constituem soluções isoladas e pontuais às demandas de afastamento e tratamento da 

localidade, de forma que o sistema a ser projetado ofereça condições de solução integrada, eficiente e tecnicamente 

mais adequada. Nestes termos o coletor tronco Roseira, na forma concebida encaminhará efluentes à nova EEEB do 

empreendimento imobiliário “Águas de Jaguariúna”, que constitui unidade que tratará do encaminhamento destes 

resíduos até a EEEB 05 do sistema de esgotamento descrito. 

As adequações dos 22 (vinte e dois) conjuntos elevatórios em situação de desconformidade técnica 

propostas, elencadas na fase de estudos de alternativas para estas unidades, de acordo com os estudos que norteiam 

este Termo, buscam propiciar a eficiência e pertinência técnica, dado que o sistema existente carece de equipamentos 

de controle importantes, bem como agregam dispositivos que não estão em consonância com a normalização vigente. 

O conjunto de adequações descrito pretende a adequação dos conjuntos elevatórios descritos nos estudos. Assim 

sendo, os problemas detectados para esta unidade, tem como propositivo de solução, além da necessária ampliação 

de capacidade, a adequação e otimização das unidades para os intervenientes detectados. 

Sabe-se, entretanto, que apesar de algumas estações elevatórias possam vir a ser suprimidas com a proposta 

de solução de instalação dos coletores troncos, verifica-se que a variável tempo é expressamente importante ser 

analisado. A Prefeitura do Município de Jaguariúna vem, nos últimos dezoito anos, trabalhando incessantemente para 

projetar e instalar o sistema de esgotamento sanitário, com reversão de bacias, e, até o presente momento, ainda 

está em obras, sendo que os “Estudos de Concepção e Estudos de Alternativas do Sistema de Esgotamento Sanitário 

do Município de Jaguariúna” vieram para atualizar todo o trabalho até agora desenvolvido e prever o grande 

desenvolvimento atual desse importante município. Outra importante questão a ser abordada é o atendimento dos 

órgãos fiscalizadores e regulamentadores com relação às solicitações desses da necessidade de adequações. Cabe 

salientar também que, devido à grande dificuldade financeira que assola todo o país refletindo também na obtenção 

de recursos para realização de projetos e obras, tem-se que refletir em termos de prioridades, estratégia e 

atendimento legal. 

Para tanto a decisão dessa municipalidade é de manter os projetos de adequações das estações elevatórias a 

fim de planejamento de decisões governamentais e financeiras a longo prazo. 

A necessidade de elaboração de projetos executivos para Sistemas de Esgotamento Sanitário e Tratamento 

de Esgoto em 7 (sete) localidades isoladas no município de Jaguariúna – SP, em consonância com os dispositivos 

elencados nos documentos que norteiam este Termo, já que estes revelaram a necessidade de se adotar soluções 

pontuais para estes núcleos urbanos, dado que a análise econômica refuta a possibilidade de interligação destes locais 

à rede pública de esgotamento e tratamento sanitário. Os locais em questão concentram populações modestas. As 

ações de busca de alternativas viáveis a esta demanda revelaram também, como solução, o tratamento pontual dos 

efluentes gerados nos núcleos urbanos isolados, com a possibilidade de integração de sistemas entre comunidades 

circunvizinhas. Dado, portanto, a necessidade de disponibilização dos serviços públicos de coleta e tratamento de 

esgotos à estas comunidades, em contraposição às soluções individuais hoje adotadas e a impossibilidade em integrar 

estes locais ao sistema urbano existente, a solução em proposição aparece como eficiente resposta para as demandas 

destes locais. 
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4 - ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
Os serviços previstos nesse Termo de Referência serão contratados em conjunto, porém, sua entrega deverá 

ocorrer de forma separada para cada um dos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, a saber: 

 Projeto executivo do “Coletor Tronco Jaguari” que deverá se situar na margem direita do Rio Jaguari; 

 Projetos executivos para o “Estudo de Alternativas e Projeto Executivo de adequação e ampliação da 

ETE Vila Primavera” no município de Jaguariúna 

 Projeto executivo do “Coletor Tronco Roseira” que deverá se situar na margem direita do Rio Jaguari; 

 Projetos executivos de adequação de conjuntos elevatórios em situação de desconformidade técnica  

 Projetos executivos para os sistemas de tratamento de efluentes para as localidades isoladas e não 

interligadas ao sistema de esgotamento sanitário urbano. 

Os projetos também deverão possibilitar a posterior contratação de cada uma das obras necessárias de forma 

separada. 

 

4.1 - PRODUTO 1- COLETOR TRONCO JAGUARI 

4.1.1.COLETOR TRONCO JAGUARI 

Como forma de otimizar o sistema existente e solucionar demandas futuras das sub-bacias 27 e 28, propõe-se a 

implantação do denominado Coletor Tronco Jaguari cujo ilustrativo de caminhamento se apresenta na Figura 07: 

Figura 07 - Ilustrativo do caminhamento proposto para o Coletor Tronco Jaguari 

A implantação proposta pretende em síntese, a eliminação mínima de cinco dos sete conjuntos elevatórios em 

implantação neste caminhamento: EEEBs 01; 03; 03-A; 03-B; 03-C; 04 e 04-A. 

O local proposto, trata-se de região altamente adensada, onde as soluções de projeto para o sistema de esgotamento 

sanitário local, onde devido a topografia do município, foram necessárias a implantação de vários conjuntos elevatórios, 

tonando o sistema custoso, com alta demanda de serviços de operação e manutenção.  

Conclusão 

LEGENDA: 

             Coletor tronco proposto 

             Sentido do caminhamento 
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O coletor em proposição possui comprimento estimado de aproximadamente 4.700 metros e deve demandar a 

adequação e manutenção de pelo menos duas das elevatórias atualmente já alocadas e suas respectivas linhas de 

recalque, a saber EEEB 01 e EEEB 04, e análise dos demais conjuntos, visando melhor eficiência e redução dos custos 

de operação e manutenção. 

4.1.2. APROVEITAMENTO DAS UNIDADES EXISTENTES: 

A concepção aqui proposta considerou a agregação dos equipamentos urbanos de saneamento já existentes, de forma a 

se minimizar custos e intervenções no sistema em funcionamento. 

Assim sendo, previu-se que o denominado “Coletor 3 – Fase II”, com diâmetro de 400 mm, que se ilustra na Planta 

Geral da Fase II, elaborado pela HPlan Engenharia -  Anexo III, deste texto, seria aproveitado no todo. A efetiva 

confirmação de aproveitamento desta unidade, depende, porém, de que as informações de projeto repassadas em 

pranchas sobre o referido coletor sejam condizentes com a realidade da obra já implantada. 

O caminhamento proposto para o coletor tronco Jaguari, em alguns pontos, prevê flexibilidade de ajustes no trajeto, 

caso haja necessidade em sua interligação com o Coletor Tronco 3. A Figura 08 ilustra o caminhamento proposto e sua 

interligação com os sistemas existentes. 

Figura 08 - Situacional do Coletor Tronco Jaguari em integração com a estrutura existente. 

 
Fonte: STS Engenharia – Base: Google Earth 

Assim sendo, os trechos do coletor tronco Jaguari, com extensão total aproximada de 4.684,00 metros, compõem-se 

aproximadamente pelos seguintes trechos, e diâmetros calculados: 

 Trecho 1 → Início do caminhamento até a EEEB 01:  1.272,00 m 200 mm 

 Linha de recalque EEEB 01:         556,00 m 100 mm 

 Coletor tronco 3 → Trecho a ser integrado:   1.228,00 m 400 mm 

 Trecho 2 → Interligação do Coletor 3 à EEEB 04:  1.192,00 m 400 mm 

 Linha de recalque EEEB 04:        436,00 m 100 mm 
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4.1.3 -  Coleta de Dados e Serviços de Campo 

A coleta de dados preliminares para a execução dos projetos executivos, que são objeto deste Termo, deve 

englobar, no mínimo, as seguintes atividades: 

 Levantamento junto à Prefeitura Municipal e Departamento de Água e Esgoto do município, de todos 

os projetos já existentes, bem como informações de pertinência, dados, parâmetros e diretrizes de 

projeto no âmbito da legislação e normas técnicas em vigência no município de Jaguariúna. 

 Levantamento junto aos órgãos estaduais, CETESB, DAEE ou outros de pertinência, com vistas à 

obtenção de informações, normas e diretrizes que sejam de interesse da elaboração do projeto em 

questão. 

 Visita técnica ao local, com vistas à verificação das condições de entorno, bem como da definição de 

traçado ótimo para o sistema a ser projetado, considerando-se a abrangência do atendimento, bem 

como aspectos técnicos e de exequibilidade. 

 Levantamento das informações de pertinência geradas nos produtos de estudos diagnósticos e de 

estudos de alternativas e concepção realizados para esta unidade. 

Também deverá ser elaborado um plano de trabalho a ser apresentado em conjunto com os dados 

levantados e os elementos da vistoria em campo, que deverá conter a forma de realização dos trabalhos 

discriminando as atividades a serem desenvolvidas no município de Jaguariúna conforme previsto nesse Termo de 

Referência, contemplando as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualização do cronograma 

de entrega dos produtos. 

4.1.4 –Serviços de Sondagens de subsolo 

A execução dos serviços de sondagem deve ser precedida de plano de trabalho de estudo de concepção dos 

objetos em elaboração, bem como do plano de trabalho específico aos serviços de sondagem em questão. 

Os serviços realizados devem prever os custos de mobilização de equipes e deslocamentos entre furos e 

devem incluir no mínimo: 

Trecho 1: 

 Realização de 14 pontos de sondagens com distância aproximada de 100 metros entre esses pontos, com 

profundidade mínima de 6,45 metros, totalizando 90,30 metros de sondagem com a apresentação dos 

respectivos perfis e relatório de sondagem. 

 Realização de dois pontos de sondagem para a travessia de corpo d’água no denominado “Trecho 1” 

(Apêndice III – Produto IV), com profundidade mínima de 6 metros, totalizando 12 metros, com a apresentação 

dos respectivos perfis e relatórios de sondagem. 

 O relatório dos serviços deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos pontos através de 

coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a metro, bem como a 

classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 

Trecho 2: 

Realização de 13 pontos de sondagens com distância aproximada de 100 metros entre esses pontos, com 

profundidade mínima de 6,45 metros, totalizando 83,85 metros de sondagem com a apresentação dos respectivos 

perfis e relatório de sondagem. 
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 O relatório dos serviços deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos pontos através de 

coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a metro, bem como a 

classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 

EEEB 01: 

Para subsidiar os projetos de adequação da EEEB 01, prevê-se a realização de 3 pontos de sondagem na área 

desta unidade e do Jardim Paraíso, com aproximadamente 12 metros de profundidade, totalizando 36 metros.  

EEEB 04 e Linha de Recalque 

Para as adequações de projeto a serem elaboradas para a EEEB 04, prevê-se: 

 Realização de 03 pontos de sondagem na área da EEEB com aproximadamente 12 metros de profundidade, 

totalizando 36 metros. 

 Realização de 4 pontos de sondagens confirmatórios com distância aproximada de 100 metros entre esses 

pontos, com profundidade mínima de 02 (dois) metros, totalizando 8 metros de sondagem com a apresentação 

dos respectivos perfis e relatório de sondagem. 

 O relatório dos serviços deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos pontos através de 

coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a metro, bem como a 

classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 

 

4.1.3 - Serviços Topográficos 

A execução dos serviços topográficos deve ser precedida de plano de trabalho específico aos serviços de 

topografia em questão. 

Os serviços realizados devem incluir os custos de deslocamento de equipes e outros de pertinência e devem 

incluir no mínimo: 

Trecho 1: 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento do coletor, 

cuja extensão aproximada do trecho é de 1.272 metros. 

 Levantamento planialtimétrico do curso d’água onde ocorrerá travessia, caso seja de pertinência para a 

realização de estudos hidrológicos em travessias aéreas consoantes às determinações do Departamento de 

Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - DAEE. 

Trecho 2: 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento do coletor, 

cuja extensão aproximada do trecho é de 1.192 metros. 

Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 01  

Para as adequações de projeto a serem elaboradas para a EEEB 01, prevê-se: 

 Prevê-se para esta unidade o levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 3.000 m², 

englobando o levantamento planialtimétrico das áreas de projeto em consonância com a alocação das 

unidades existentes, incluindo a coleta do esgoto do Jardim Paraíso. 
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 Os levantamentos cadastrais destas áreas deverão ter marcação física em campo através de implantação de 

piquetes e orientada por estacas testemunhas, bem como cadastrados em plantas digitais com escalas 

preconizadas pela NBR 13.133 da ABNT. 

 Todo o levantamento feito terá anotação dos pontos de pertinência em caderneta de campo cujo conteúdo será 

anexado ao relatório de topografia a ser emitido por esta contratada. 

 Os produtos gerados serão anexados aos relatórios de serviços de campo com as devidas assinaturas dos 

técnicos responsáveis, emissão de ART, relatórios específicos, anexos e apêndices. 

 Os levantamentos realizados deverão ser disponibilizados ao município em arquivos abertos no formato dwg 

e/ou shp e pdf. 

EEEB 04 e Linha de Recalque 

Para as adequações de projeto a serem elaboradas para a EEEB 04, prevê-se: 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento do coletor, 

cuja extensão aproximada do trecho é de 436 metros 

 Prevê-se para esta unidade o levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 3.000 m², 

englobando o levantamento planialtimétrico das áreas de projeto em consonância com a alocação das 

unidades existentes. 

 Os levantamentos cadastrais destas áreas deverão ter marcação física em campo através de implantação de 

piquetes e orientada por estacas testemunhas, bem como cadastrados em plantas digitais com escalas 

preconizadas pela NBR 13.133 da ABNT. 

 Todo o levantamento feito terá anotação dos pontos de pertinência em caderneta de campo cujo conteúdo será 

anexado ao relatório de topografia a ser emitido por esta contratada. 

 Os produtos gerados serão anexados aos relatórios de serviços de campo com as devidas assinaturas dos 

técnicos responsáveis, emissão de ART, relatórios específicos, anexos e apêndices. 

 Os levantamentos realizados deverão ser disponibilizados ao município em arquivos abertos no formato dwg 

e/ou shp e pdf. 
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4.1.4 - Elaboração dos Projetos Executivos 

A - PROJETO EXECUTIVO do Coletor Tronco Jaguari: 
O projeto executivo do Coletor Tronco Jaguari deve ser elaborado de acordo com os dispositivos da NBR-

ABNT 12207/1992 e NBR-ABNT 9649/1986 e outras correlatas que se fizerem pertinentes ao trabalho em execução. O 

produto a ser gerado deve conter no mínimo: 

 Dimensionamento da tubulação para um período de projeto de 20 anos.  

 Coleta do esgoto do Jardim Paraíso; 

 Definição, especificações e dispositivos de projeto para a interligação do coletor tronco Jaguari ao trecho 

existente – “Coletor 3”. 

 Cálculos e memoriais de cálculos das vazões de contribuição. 

 Dimensionamento hidráulico atendendo aos impositivos de vazões de projeto e declividades. 

 Definição de traçado que atenda aos objetivos de atendimento eficiente, que devem ser apresentados em 

planta e perfil, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das obras. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Projetos de travessias, quando existentes, atendendo aos impositivos dos órgãos envolvidos – DAEE, 

Concessionária de Rodovias, ou outros de pertinência. 

 Detalhes construtivos dos poços de visita e projetos de escoramentos de valas. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável 

B - PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÕES NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 
01: 

As adequações necessárias na EEEB 01, devem se basear nos impositivos de projeto do coletor tronco Jaguari, 

especificamente e especialmente nos quesitos que importam às novas cotas de chegada ao poço de sucção, vazões e 

dimensionamento hidráulico.  

Os projetos a serem apresentados devem contemplar no mínimo: 

 Levantamento cadastral de área, contemplando aquisição de cotas atrelada ao DATUM oficial das américas – 

SIRGAS 2000. 
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 Sondagem de solo à percussão em profundidade até impenetrável para o dimensionamento estrutural do novo 

poço de sucção contemplando no mínimo 3 pontos de verificação com profundidade total estimada de 12 

metros cada. 

 Dimensionamento hidráulico da EEEB 01 atrelado aos novos condicionantes de vazões e cotas. 

 Detalhamento em planta e corte dos dispositivos hidráulicos da EEEB contemplando cotas, tubulações, 

alocação dos conjuntos motor-bomba, dispositivos do barrilete, singularidades e nível de trabalho das 

bombas, bem como dispositivos de gradeamento, comportas, anteparos e detalhes construtivos. 

 Elaboração de planta de implantação da EEE contendo elementos detalhados de localização, medidas de 

amarração e localização georreferenciada atrelada ao DATUM SIRGAS 2000, detalhamento de fechamento 

da área, e urbanização. 

 Dimensionamento estrutural do novo poço de sucção da unidade. 

 Dimensionamento elétrico das unidades de adequação e ampliação, de forma que os dispositivos propostos se 

integrem aos já existentes, com passível aproveitamento dos equipamentos e quadros elétricos e de 

comando, de maneira eficiente e dentro dos padrões de operacionalidade preconizados pelas legislações e 

normas vigentes, bem como do dispositivo de segurança (gerador).  

 Revisão e/ou redimensionamento dos dispositivos elétricos da unidade. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos, devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

C - PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÕES NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 
03 e 04: 

As adequações necessárias nas EEEBs 03, 03A, 03B, 03C, 04A e 04, devem se basear nos impositivos de 

projeto do coletor tronco Jaguari, especificamente e especialmente nos quesitos que importam às novas cotas de 

chegada ao poço de sucção, vazões e dimensionamento hidráulico.  

Os projetos a serem apresentados devem contemplar no mínimo: 

 Dimensionamento hidráulico das EEEBs atrelado aos novos condicionantes de vazões e cotas. 

 Detalhamento em planta e corte dos dispositivos hidráulicos das EEEBs contemplando cotas, tubulações, 

alocação dos conjuntos motor-bomba, dispositivos do barrilete, singularidades e nível de trabalho das 

bombas, bem como dispositivos de gradeamento, comportas, anteparos e detalhes construtivos. 

 Elaboração de planta de implantação da EEEB contendo elementos detalhados de localização, medidas de 

amarração e localização georreferenciada atrelada ao datum SIRGAS 2000, detalhamento de fechamento da 

área, e urbanização. 
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 Dimensionamento estrutural do novo poço de sucção da unidade, caso sejam necessárias intervenções desta 

natureza. 

 Revisão e/ou redimensionamento dos dispositivos elétricos da unidade, se pertinente. 

 Dimensionamento hidráulico da nova linha de recalque, contemplando memoriais de cálculo, especificação das 

tubulações, singularidades, caminhamento em planta e perfil, interligações e detalhamento da travessia 

prevista sob curso d’água. 

 Dimensionamento elétrico das unidades de adequação e ampliação, de forma que os dispositivos propostos se 

integrem aos já existentes, com passível aproveitamento dos equipamentos e quadros elétricos e de 

comando, de maneira eficiente e dentro dos padrões de operacionalidade preconizados pelas legislações e 

normas vigentes, bem como do dispositivo de segurança (gerador).  

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos, devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

 

4.1.5 - Elaboração de Estudos e Documentos para obtenção dos Licenciamentos 
Ambientais e Outorgas 

A - OUTORGAS DE TRAVESSIAS EM CURSOS D’ÁGUA: 

Os documentos e estudos deverão seguir os impositivos do órgão estadual para a concessão de outorga de 

travessias contemplando no mínimo as atividades que se listam, bem como outras que se fizerem pertinente para o 

objeto: 

 Levantamento de dados e informações junto ao órgão, para a determinação de todo documental, formulários e 

estudos necessários à obtenção das referidas outorgas. 

 Estudos hidráulicos e hidrológicos para a determinação da cota de inundação para a verificação da vazão de 

cheia para um período de retorno de 100 anos, no caso de travessias aéreas. 

 Preenchimento dos formulários necessários para a obtenção da referida outorga. 

 Elaboração de outros estudos se exigidos pelo DAEE, se necessários. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

B - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Os documentos e estudos deverão ser elaborados de acordo com as recomendações técnicas da CETESB, 

contemplando no mínimo as atividades que se listam, bem como outras que se fizerem pertinente para o objeto: 

 Laudo de caracterização vegetal. 

 Projeto de compensação florestal. 
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 Preenchimento de todos os formulários e requerimentos exigidos para a obtenção das devidas licenças 

ambientais. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável.  

 

4.2 - PRODUTO 2 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS E PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA ETE VILA PRIMAVERA” NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA. 

4.2.1-  Coleta de Dados e Serviços de Campo 

A coleta de dados preliminares para a execução dos estudos de alternativas e dos projetos executivos de adequação e 

ampliação da ETE Vila Primavera que são objeto deste Termo deve englobar no mínimo as seguintes atividades: 

 Levantamento junto à Prefeitura Municipal e Departamento de Água e Esgoto do município, de todos 

os projetos já existentes, bem como informações de pertinência, dados, parâmetros e diretrizes de 

projeto no âmbito da legislação e normas técnicas em vigência no município de Jaguariúna. 

 Levantamento junto aos órgãos estaduais, CETESB, DAEE ou outros de pertinência, com vistas à 

obtenção de informações, normas e diretrizes que sejam de interesse da elaboração do projeto em 

questão. 

 Visita técnica ao local, com vistas à verificação das condições de entorno, bem como da definição de 

traçado ótimo para o sistema a ser projetado, considerando-se a abrangência do atendimento, bem 

como aspectos técnicos e de exequibilidade. 

 Levantamento das informações de pertinência geradas nos produtos de estudos diagnósticos e de 

estudos de alternativas e concepção realizados para esta unidade. 

Também deverá ser elaborado um plano de trabalho a ser apresentado em conjunto com os dados levantados e os 

elementos da vistoria em campo, o mesmo deverá conter a forma de realização dos trabalhos discriminando as 

atividades a serem desenvolvidas no município de Jaguariúna conforme previsto nesse Termo de Referência, 

contemplando as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualização do cronograma de entrega dos 

produtos. 

4.2.2 – Serviços de Sondagens de subsolo 

A execução dos serviços de sondagem deve ser precedida de plano de trabalho de estudo de concepção dos objetos em 

elaboração, bem como do plano de trabalho específico aos serviços de sondagem em questão. 

Os serviços realizados devem prever os custos de mobilização de equipes e deslocamentos entre furos e devem incluir 

no mínimo: 

 Realização de 9 pontos de sondagens, com distância aproximada de 100 metros entre esses pontos, com 

profundidade mínima de 6,45 metros, e máxima de até 15 metros, totalizando 135 metros de sondagem com a 

apresentação dos respectivos perfis e relatório de sondagem. 

 Realização de dois pontos de sondagem em cada travessia de corpo no caminhamento proposto ao coletor 

tronco com profundidade mínima de 6 metros, totalizando 3 travessias e 36 metros de sondagem, com a 

apresentação dos respectivos perfis e relatórios de sondagem. 

 Realização de 13 deslocamentos entre furos de sondagem. 

 O relatório dos serviços deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos pontos através de 

coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a metro, bem como a 

classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 
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4.2.3 - Serviços Topográficos 

A execução dos serviços topográficos deve ser precedida de plano de trabalho de estudo e do de concepção, bem 

como do plano de trabalho específico aos serviços de topografia em questão. 

Os serviços realizados devem incluir os custos de deslocamento de equipes e outros de pertinência e devem incluir no 

mínimo: 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento do coletor, 

cuja extensão aproximada do trecho é de 3.000 metros. 

 Levantamento planialtimétrico dos cursos d’água onde ocorrerão travessias, caso seja de pertinência para a 

realização de estudos hidrológicos em travessias aéreas consoantes às determinações do Departamento de 

Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE e ao Departamento de Estradas e Rodagem do 

Estado de São Paulo - DER. 

 

4.2.4 - Elaboração do Estudo de Alternativas e Projeto Executivo de Adequação e Ampliação 

da ETE Vila Primavera 

O estudo de alternativas e o projeto executivo de adequação e ampliação da ETE Vila Primavera devem ser elaborados 

de acordo com os dispositivos da NBR-ABNT 12207/1992 e NBR-ABNT 9649/1986 e outras correlatas que se fizerem 

pertinentes ao trabalho em execução. O produto a ser gerado deve conter no mínimo: 

 Estudo de alternativas da ETE Vila Primavera, identificando os gargalos e as adequações e ou ampliações 

necessárias, visando um período mínimo de 20 anos, incluindo a melhor alternativa para o lançamento de 

efluentes tratados – manter o lançamento no rio Jaguari, adequando o sistema ou lançamento no rio 

Camanducaia, eliminando a reversão de bacias; 

 Dimensionamento das tubulações de recalque de esgoto bruto e tratado para um período mínimo de projeto de 

20 anos. 

 Cálculos e memoriais de cálculos das vazões de contribuição, e dos dispositivos projetados. 

 Dimensionamento hidráulico atendendo aos impositivos de vazões de projeto, declividades e eficiência, de 

acordo com as exigências dos órgãos reguladores e da legislação vigente; 

 Definição de traçado que atenda aos objetivos de atendimento eficiente, que devem ser apresentados em 

planta e perfil, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das obras. 

 Dimensionamento dos dispositivos para que a ampliação comporte as demandas de projeto para um período 

de 20 anos, com definição da melhor alocação para as futuras unidades propostas a serem implantadas, 

considerando sua integração aos sistemas existentes e os impositivos técnicos de forma a constituir solução 

para os gargalos identificados; 

 Definição de estruturas e dispositivos que atendam aos objetivos de maneira eficiente, devendo ser 

apresentados em planta e perfil, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das 

obras; 

 Dimensionamento estrutural das unidades de ampliação e adequação, contendo cálculos e memoriais, bem 

como detalhamentos e quantitativos das formas, armaduras, concreto e outros dispositivos que se fizerem 

pertinentes ao projeto; 

 Dimensionamento elétrico das unidades de adequação e ampliação, de forma que os dispositivos propostos se 

integrem aos já existentes, com passível aproveitamento dos equipamentos e quadros elétricos e de 

comando, de maneira eficiente e dentro dos padrões de operacionalidade preconizados pelas legislações e 

normas vigentes.  

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

RUA ALFREDO BUENO, 1235 – CENTRO – JAGUARIÚNA-SP – CEP 13910-027 
FONE: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792   

WWW.LICITACOES.JAGUARIUNA.SP.GOV.BR 

 

Página 35 de 79 

 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Projetos estruturais de travessias, quando existentes, atendendo aos impositivos dos órgãos envolvidos – 

DAEE, Concessionária de Rodovias, ou outros de pertinência 

 Detalhes construtivos dos poços de visita e projetos de escoramentos de valas. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

4.2.5 - Elaboração de Estudos e Documentos para obtenção dos Licenciamentos Ambientais e 

Outorgas 

A - OUTORGAS DE TRAVESSIAS EM CURSOS D’ÁGUA: 

Os documentos e estudos deverão seguir os impositivos do órgão estadual para a concessão de outorga de travessias 

contemplando no mínimo as atividades que se listam, bem como outras que se fizerem pertinente para o objeto: 

 Levantamento de dados e informações junto ao órgão, para a determinação de todo documental, formulários e 

estudos necessários à obtenção das referidas outorgas. 

 Estudos hidráulicos e hidrológicos para a determinação da cota de inundação para a verificação da vazão de 

cheia para um período de retorno de 100 anos, no caso de travessias aéreas. 

 Preenchimento dos formulários necessários para a obtenção da referida outorga. 

 Elaboração de outros estudos se exigidos pelo DAEE, se necessários. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

B - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Os documentos e estudos deverão ser elaborados de acordo com as recomendações técnicas da CETESB, 

contemplando no mínimo as atividades que se listam, bem como outras que se fizerem pertinente para o objeto: 

 Laudo de caracterização vegetal. 

 Projeto de compensação florestal. 

 Preenchimento de todos os formulários e requerimentos exigidos para a obtenção das devidas licenças 

ambientais. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

 

4.3. - PRODUTO 3 - COLETOR TRONCO ROSEIRA 

4.3.1-  Coleta de Dados e Serviços de Campo 
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A coleta de dados preliminares para a execução dos projetos executivos que são objeto deste Termo deve englobar no 

mínimo as seguintes atividades: 

 Levantamento junto à Prefeitura Municipal e Departamento de Água e Esgoto do município, de todos 

os projetos já existentes, bem como informações de pertinência, dados, parâmetros e diretrizes de 

projeto no âmbito da legislação e normas técnicas em vigência no município de Jaguariúna. 

 Levantamento junto aos órgãos estaduais, CETESB, DAEE ou outros de pertinência, com vistas à 

obtenção de informações, normas e diretrizes que sejam de interesse da elaboração do projeto em 

questão. 

 Visita técnica ao local, com vistas à verificação das condições de entorno, bem como da definição de 

traçado ótimo para o sistema a ser projetado, considerando-se a abrangência do atendimento, bem 

como aspectos técnicos e de exequibilidade. 

 Levantamento das informações de pertinência geradas nos produtos de estudos diagnósticos e de 

estudos de alternativas e concepção realizados para esta unidade. 

Também deverá ser elaborado um plano de trabalho a ser apresentado em conjunto com os dados levantados e os 

elementos da vistoria em campo, o mesmo deverá conter a forma de realização dos trabalhos discriminando as 

atividades a serem desenvolvidas no município de Jaguariúna conforme previsto nesse Termo de Referência, 

contemplando as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualização do cronograma de entrega dos 

produtos. 

4.3.2 – Serviços de Sondagens de subsolo 

A execução dos serviços de sondagem deve ser precedida de plano de trabalho de estudo de concepção dos objetos em 

elaboração, bem como do plano de trabalho específico aos serviços de sondagem em questão. 

Os serviços realizados devem prever os custos de mobilização de equipes e deslocamentos entre furos e devem incluir 

no mínimo: 

 Realização de 12 pontos de sondagens com distância aproximada de 100 metros entre esses pontos, com 

profundidade mínima de 6,45 metros, totalizando 77,40 metros de sondagem com a apresentação dos 

respectivos perfis e relatório de sondagem. 

 O relatório dos serviços deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos pontos através de 

coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a metro, bem como a 

classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 

4.3.3 - Serviços Topográficos 

Os serviços deverão estar em sintonia com o caminhamento final proposto para o coletor tronco Roseira definidos em 

estudos preliminares de concepção. 

Assim sendo, a execução dos serviços topográficos, deve ser precedida de plano de trabalho específico aos serviços de 

topografia em questão. 

Os serviços realizados devem incluir os custos de deslocamento de equipes e outros de pertinência e devem incluir no 

mínimo: 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento do coletor, 

cujo caminhamento aproximado do trecho é de 1.145 metros. 

4.3.4 - Elaboração do Projeto Executivo 
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O projeto executivo do coletor tronco Roseira deve ser elaborado de acordo com os dispositivos da NBR-ABNT 

12207/1992 e NBR-ABNT 9649/1986 e outras correlatas que se fizerem pertinentes ao trabalho em execução. O 

produto a ser gerado deve conter no mínimo: 

 Dimensionamento da tubulação para um período de projeto de 20 anos. 

 Definição, especificações e dispositivos de projeto para a interligação às redes locais existentes, bem como à 

elevatória final. 

 Cálculos e memoriais de cálculos das vazões de contribuição. 

 Dimensionamento hidráulico atendendo aos impositivos de vazões de projeto e declividades. 

 Definição de traçado que atenda aos objetivos de atendimento eficiente, de preferência em locais de fácil 

acesso para manutenção e operação. Este traçado deve ser apresentado em planta e perfil, contendo todas 

as informações de pertinência necessárias à execução das obras. 

 Dimensionamento elétrico das unidades de adequação e ampliação, de forma que os dispositivos propostos se 

integrem aos já existentes, com passível aproveitamento dos equipamentos e quadros elétricos e de 

comando, de maneira eficiente e dentro dos padrões de operacionalidade preconizados pelas legislações e 

normas vigentes, bem como do dispositivo de segurança (gerador).  

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Projetos de travessias, quando existentes, atendendo aos impositivos dos órgãos envolvidos – DAEE, 

Concessionária de Rodovias, ou outros de pertinência. 

 Detalhes construtivos dos poços de visita e projetos de escoramentos de valas. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

4.3.5 - Elaboração de Estudos e Documentos para obtenção dos Licenciamentos Ambientais e 

Outorgas 

Não se prevê a necessidade de travessias em cursos d’água para o coletor tronco roseira. 

Os documentos e estudos para o Licenciamento Ambiental deverão ser elaborados de acordo com as recomendações 

técnicas da CETESB, contemplando no mínimo as atividades que se listam, bem como outras que se fizerem pertinente 

para o objeto: 

 Laudo de caracterização vegetal. 

 Projeto de compensação florestal. 

 Preenchimento de todos os formulários e requerimentos exigidos para a obtenção das devidas licenças 

ambientais. 
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 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

4.4. Produto 4 - ADEQUAÇÕES EM SISTEMA ELEVATÓRIOS EM SITUAÇÃO DE 
DESCONFORMIDADE TÉCNICA 

4.4.1-  Coleta de Dados e Serviços de Campo 

A coleta de dados preliminares para a execução dos projetos executivos que são objeto deste Termo deve englobar no 

mínimo as seguintes atividades: 

 Levantamento junto à Prefeitura Municipal e Departamento de Água e Esgoto do município, de todos 

os projetos já existentes, bem como informações de pertinência, dados, parâmetros e diretrizes de 

projeto no âmbito da legislação e normas técnicas em vigência no município de Jaguariúna. 

 Levantamento junto aos órgãos estaduais, CETESB, DAEE ou outros de pertinência, com vistas à 

obtenção de informações, normas e diretrizes que sejam de interesse da elaboração do projeto em 

questão. 

 Visita técnica ao local, com vistas à verificação das condições de entorno, bem como da definição de 

traçado ótimo para o sistema a ser projetado, considerando-se a abrangência do atendimento, bem 

como aspectos técnicos e de exequibilidade. 

 Levantamento das informações de pertinência geradas nos produtos de estudos diagnósticos e de 

estudos de alternativas e concepção realizados para esta unidade. 

Também deverá ser elaborado um plano de trabalho a ser apresentado em conjunto com os dados levantados e os 

elementos da vistoria em campo, o mesmo deverá conter a forma de realização dos trabalhos discriminando as 

atividades a serem desenvolvidas no município de Jaguariúna conforme previsto nesse Termo de Referência, 

contemplando as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualização do cronograma de entrega dos 

produtos. 

4.4.2 – Serviços de Sondagens de subsolo 

Prevê-se a necessidade de execução de serviços de sondagem de subsolo para alguns dos projetos a serem 

executados, considerando a implantação das novas linhas de recalque e novas edificações de abrigo de painéis 

elétricos e/ou geradores de energia. O serviço de sondagem deve ser precedido de plano de trabalho específico. 

Os serviços realizados devem prever os custos de mobilização de equipes e, se pertinente, os deslocamentos entre 

furos e devem incluir no mínimo: 

 Realização de pontos de sondagens nas unidades de pertinência, em número e condições preconizadas pela 

NBR 8036/1983 e outras normas que se fizerem correlatas. Prevê-se para as demandas de projeto um total de 

66 pontos, totalizando 132 metros com a apresentação dos respectivos perfis e relatório de sondagem. 

 Realização de 52 deslocamentos entre pontos de sondagem. 

 O relatório dos serviços de sondagem deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos 

pontos através de coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a 

metro, bem como a classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 

4.4.3 - Serviços Topográficos 

Os serviços topográficos devem ser precedidos de plano de trabalho específico. 
Os serviços realizados devem incluir os custos de deslocamento de equipes e outros de pertinência, e devem incluir no 

mínimo: 
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 Visitas técnicas iniciais aos locais onde serão feitos os levantamentos com vistas à determinação do grau de 

dificuldade, aspectos relativos ao relevo, vegetação, hidrografia, interferências e outros condicionantes para a 

realização dos trabalhos. 

 Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica relativa ao DATUM oficial das Américas – SIRGAS 

2.000. 

 Os trabalhos a serem executados seguirão as determinações da NBR - ABNT 13.133 com escala de desenho 

1:1000 e a equidistância das curvas de nível adotadas de metro a metro. 

 Prevê-se o levantamento de faixa cadastral de até 30 metros em extensão de aproximadamente 6,0 Km para 

os projetos de linha de recalque. 

 Prevê-se para esta unidade o levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 1.500 m², 

englobando o levantamento planialtimétrico das áreas de projeto em consonância com a alocação das 

unidades existentes. 

 Os levantamentos cadastrais destas áreas deverão ter marcação física em campo através de implantação de 

piquetes e orientados por estacas testemunhas, bem como cadastrados em plantas digitais com escalas 

preconizadas pela NBR 13.133 da ABNT. 

 Todo o levantamento feito terá anotação dos pontos de pertinência em caderneta de campo cujo conteúdo será 

anexado ao relatório de topografia a ser emitido por esta contratada. 

 Os produtos gerados serão anexados aos relatórios de serviços de campo com as devidas assinaturas dos 

técnicos responsáveis, emissão de ART, relatórios específicos, anexos e apêndices. 

 Os levantamentos realizados deverão ser disponibilizados ao município em arquivos abertos no formato dwg 

e/ou shp. 

4.4.4 - Elaboração do Projeto Executivo 

Consoante aos dispositivos de pré-dimensionamento realizados para os conjuntos elevatórios de Jaguariúna, algumas 

unidades demandarão ajustes para suportar o aumento de vazões previsto pelo crescimento da população para o 

período de projeto. 

As unidades em questão se listam: 

 EEEB Jardim Zambom: A unidade possui previsão definida em pré-projeto de uma defasagem de 22,04% de 

capacidade de recalque de vazão em relação às demandas futuras.  

 EEEB Pacífico Moneda II: Prevê-se uma defasagem de 7,09% em relação à capacidade máxima de recalque 

desta unidade e as vazões futuras projetadas. 

 EEEB 09 – Fase I: Em se confirmando as demandas futuras de projeto, esta unidade possui uma defasagem 

de 7,65% na relação capacidade atual x demandas futuras de vazões. O projeto de automação do tratamento 

preliminar desta unidade também é escopo dos dispositivos deste Termo. 

Os produtos a serem gerados devem contemplar no mínimo: 

A)  ADEQUAÇÕES RELATIVAS À CAPACIDADE OPERACIONAL DAS UNIDADES: 

 Dimensionamento dos dispositivos para que a ampliação comporte as demandas de projeto para um período 

de 20 anos. 

 Cálculos e memoriais de cálculos dos dispositivos e/ou adequações projetadas. 

 Dimensionamento hidráulico de todas as unidades elevatórias, de modo que atendam aos impositivos de 

vazões de projeto e eficiência, de acordo com as exigências da normalização vigente. Tais dimensionamentos 

devem conter desenhos e memoriais dos cálculos executados. 
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 Definição de estruturas e dispositivos que atendam aos objetivos de atendimento eficiente, que devem ser 

apresentados em planta e perfil, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das 

obras. 

 Dimensionamento estrutural de unidades acessórias a serem projetadas, se pertinente, contendo cálculos e 

memoriais, bem como detalhamentos e quantitativos das formas, armaduras, concreto e outros dispositivos 

que se fizerem pertinentes ao projeto. 

 Redimensionamento elétrico das unidades, se pertinente, de forma que os novos dispositivos se integrem aos 

já existentes, de maneira eficiente e dentro dos padrões de operacionalidade preconizados pela legislação e 

pela normalização vigente, incluindo o do sistema de segurança (gerador). 

 Detalhes construtivos, e de instalação de equipamentos, bem como projetos de escoramentos de valas. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras, com as especificações dos 

materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

B) PARA AS ADEQUAÇÕES NO TRATAMENTO PRELIMINAR NA EEEB 09 – FASE I: 

 Dimensionamento dos dispositivos para que a ampliação comporte as demandas de projeto para um período 

de 20 anos. 

 Redimensionamento hidráulico para a unidade, incluindo o gradeamento, caixas de areia, sistemas de 

manutenção, aspectos de eficiência de remoção de sólidos, de modo que esta unidade atenda aos impositivos 

de vazões de projeto e eficiência, de acordo com as exigências dos órgãos reguladores e da legislação 

vigente, incluindo os sistemas de segurança para manutenção e emergências 

 Definição de estruturas e dispositivos que atendam aos objetivos de atendimento eficiente, que devem ser 

apresentados em planta e perfil, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das 

obras. 

 Dimensionamento estrutural de unidades a serem projetadas, se pertinente, contendo cálculos e memoriais, 

bem como detalhamentos e quantitativos das formas, armaduras, concreto e outros dispositivos que se 

fizerem pertinentes ao projeto. 

 Redimensionamento elétrico, caso pertinente, de forma que os novos dispositivos se integrem aos já 

existentes, de maneira eficiente e dentro dos padrões de operacionalidade preconizados pela legislação e 

pela normalização vigente, incluindo o do sistema de segurança (gerador). 

 Projeto de automação da unidade, visando que todos os dispositivos operacionais, já existentes ou em projeto, 

dentro da pertinência técnica, possuam acionamento automático e/ou à distância. Estes dispositivos devem 

incluir o acionamento de comportas, gradeamento, limpeza automática dos desarenadores, e outros que se 

façam pertinentes. 
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 Detalhes construtivos de unidades, e instalação de novos equipamentos, bem como projetos de escoramentos 

de valas. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras, com as especificações dos 

materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

 

C) PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÕES EM QUATORZE UNIDADES ELEVATÓRIAS – SUBSTITUIÇÃO DAS 

LINHAS DE RECALQUE. 

Quatorze unidades elevatórias do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Jaguariúna se apresentam com 

diâmetros das suas respectivas linhas de recalque de 75 mm, e, portanto, abaixo dos valores preconizados por norma. 

As unidades que se encontram nesta situação e o comprimento aproximado das linhas de recalque se ilustram na 

Tabela 1: 

Tabela 1 - Conjuntos elevatórios para projetos de adequações para as linhas de recalque. 

Unidade Diâmetro (mm) Comprimento da Rede (m) 

EEEB Jardim São Pedro 75,00 345,37 

EEEB Pacífico Moneda II 75,00 177,51 

EEEB Guedes III 75,00 232,64 

EEEB Guedes II 75,00 221,49 

EEEB Guedes I 75,00 518,38 

EEEB Camanducaia 75,00 462,26 

EEEB Roseira I 75,00 1190,92 

EEEB Roseira II 75,00 182,58 

EEEB Roseira III 75,00 271,10 

EEEB Colinas Do Castelo III 75,00 398,51 

EEEB Colinas Do Castelo II 75,00 221,66 

EEEB Colinas Do Castelo I 75,00 626,02 

EEEB Chácaras Primavera 75,00 684,00 

EEEB Planalto 100,00 84,15 
Fonte: Relatório Produto IV – Estudos de alternativas/concepções para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Jaguariúna. 

A linha de recalque da EEEB Planalto recalca o esgoto onde atravessa a linha férrea por dentro da galeria de água 

pluvial, sendo necessário adequação deste trecho, refazendo a parte da travessia da linha férrea até o emissário do 

coletor tronco de reversão da bacia do rio Jaguari para a bacia do rio Camanducaia. 
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O detalhamento das condições de funcionamento, bem como os cálculos verificativos realizados para estas unidades 

se pormenorizam no Produto IV – Estudos de alternativas/concepções para o SES do município de Jaguariúna, e seus 

anexos e apêndices. 

Os projetos executivos a serem elaborados devem contemplar: 

 Dimensionamento das linhas de recalque de forma que os dispositivos a serem implantados comportem as 

demandas de projeto para um período de 20 anos. Os impositivos de vazões devem se basear em estudos 

específicos, bem como ter como embasamento os estudos realizados para o SES de Jaguariúna que 

antecedem este Termo. 

O dimensionamento hidráulico para todas as unidades aqui descritas devem ser realizados de modo que 

atendam aos impositivos de projeto e eficiência, de acordo com as exigências da normalização vigente. Tais 

dimensionamentos devem conter desenhos e memoriais dos cálculos executados. 

 Cálculos e memoriais de cálculos dos dispositivos e/ou adequações projetadas. 

 Detalhes construtivos das unidades, e instalação de equipamentos, bem como projetos de escoramentos de 

valas. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos, devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável 

D) PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÕES EM TREZE UNIDADES ELEVATÓRIAS – ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS. 

Os estudos realizados para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Jaguariúna identificaram a 

necessidade de adequações nos sistemas elétricos de treze unidades elevatórias que não contemplam em seus 

equipamentos, dispositivos elétricos de controle de tensão de partida dos motores elétricos soft starter e dispositivos 

inversores de frequência. 

As unidades que demandam adequações se listam: 

 EEEB Jardim São Pedro 

 EEEB Zambom 

 EEEB Guedes III 

 EEEB Guedes II 

 EEEB Guedes I 

 EEEB Camanducaia 

 EEEB Planalto 
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 EEEB Roseira I 

 EEEB Roseira II 

 EEEB Nova Jaguariúna III 

 EEEB Colinas do Castelo II 

 EEEB Colinas do Castelo I 

Os projetos elétricos a serem elaborados devem contemplar: 

 Estudos iniciais do contexto dos dispositivos elétricos e operacionais em cada uma das unidades elencadas, de 

forma a se determinar a pertinência das adequações elétricas propostas e as condições em que se darão tais 

implantações. 

Estes estudos deverão propor a melhor solução de projeto para cada uma das unidades, e verificar a 

necessidade ou não de inserção de novos dispositivos em acréscimo aos já existentes, objetivando a melhoria 

do sistema operacional, integrada aos aspectos de economia e segurança. 

 Dimensionamento elétrico dos sistemas, contemplando a inserção dos novos dispositivos, de maneira que as 

adequações aconteçam de forma integrada ao sistema existente. 

O dimensionamento elétrico para todas as unidades aqui descritas, devem ser realizados de modo que 

atendam aos impositivos de projeto e eficiência, de acordo com as exigências da normalização vigente. Tais 

dimensionamentos devem conter desenhos detalhados de projeto. 

 Cálculos e memoriais de cálculos dos dispositivos e/ou adequações projetadas. 

 Detalhes elucidativos sobre a instalação dos equipamentos  

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução dos ajustes projetados, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das adequações a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável 

E) PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÕES EM QUATORZE UNIDADES ELEVATÓRIAS – ADEQUAÇÕES FÍSICAS. 

Estas unidades, alocadas em passeios públicos, agregam situações de não conformidade em seus dispositivos, no que 

diz respeito ao aspecto da segurança dos transeuntes, bem como à integridade dos equipamentos que se encontram 

dispostos no local sem a devida proteção e/ou isolamento ao público. 

A mudança de local destas unidades constitui solução economicamente inviável, uma vez que investimentos neste 

sentido concorreriam com outras ações mais prementes, relativas às soluções demandadas pelo SES como um todo. 

As unidades elevatórias que apresentam demandas para as adequações físicas se listam: 

 EEEB Guedes III 
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 EEEB Guedes II 

 EEEB Guedes I 

 EEEB Camanducaia 

 EEEB Roseira II 

 EEEB Roseira III 

 EEEB Colinas do Castelo I 

 EEEB Colinas do Castelo II 

 EEEB Colinas do Castelo III 

 EEEB 04 

 EEEB 03 

 EEEB 03-A 

 EEEB 03-B 

 EEEB 03-C 

Os projetos destas unidades encontram-se em poder do DAE – Jaguariúna, e os projetos de adequações para as 

unidades listadas devem contemplar: 

 Estudos iniciais do contexto de alocação e dos dispositivos das unidades elencadas, de forma a se determinar 

a melhor solução de projeto de adequação física para cada um dos conjuntos elevatórios listados. 

Estes estudos deverão levar em conta os aspectos relativos à segurança da população e a integridade dos 

equipamentos, de forma que as adequações se integrem de maneira pertinente ao sistema existente, 

objetivando a melhoria do sistema operacional, integrada aos aspectos de economia e segurança. 

 Dimensionamento hidráulico, elétrico e estrutural, quando pertinente, de cada uma das unidades, dentro do 

contexto das necessidades individuais de adequação de cada elevatória. Os projetos em questão devem ser 

dimensionados de tal forma que atendam aos impositivos de projeto e eficiência, de acordo com as exigências 

da normalização vigente. Tais dimensionamentos devem conter desenhos detalhados de projeto. 

 Cálculos e memoriais de cálculos dos dispositivos e/ou adequações projetadas. 

 Detalhes elucidativos sobre a instalação de equipamentos, alocações e proteções.  

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de adequação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos, devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

F) PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÕES DA EEEB PLANALTO. 
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A Estação Elevatória de Esgoto Bruto Planalto localiza-se dentro do Parque dos Lagos em Jaguariúna, e constitui a 

única unidade do SES de Jaguariúna, que não possui nenhum dispositivo de emergência para uma eventual 

interrupção do fornecimento público de energia elétrica. 

O projeto executivo para a implantação de grupo gerador de energia, e as pertinentes adequações em seu sistema 

elétrico, para esta unidade, deverá portando, contemplar no mínimo as seguintes atividades: 

 Estudos iniciais do contexto de alocação do equipamento e dos dispositivos elétricos existentes, de forma a se 

determinar a melhor solução de projeto de adequação física e operacional do sistema. 

Estes estudos deverão propor a melhor solução de projeto para a unidade e verificar a necessidade ou não de 

inserção de novos dispositivos em acréscimo aos já existentes, objetivando a melhoria do sistema 

operacional, integrada aos aspectos de economia e segurança. 

 Dimensionamento elétrico do sistema, contemplando a inserção do(s) novo(s) dispositivo(s), de maneira que as 

adequações aconteçam de forma integrada ao sistema existente. 

O dimensionamento elétrico para a unidade, deve ser realizado de modo que atenda aos impositivos de 

projeto e eficiência, de acordo com as exigências da normalização vigente. Tal dimensionamento deve conter 

desenhos detalhados de projeto. 

 Cálculos e memoriais de cálculos dos dispositivos e/ou adequações projetadas. 

 Detalhes elucidativos sobre a instalação do(s) equipamento(s).  

 Projeto Estrutural das fundações e base para alocação do equipamento grupo gerador, bem como projeto do 

abrigo deste equipamento e seus quadros de comando. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de alocação e implantação, 

com as especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

4.4.5 - Elaboração de Estudos e Documentos para obtenção dos Licenciamentos Ambientais e 

Outorgas 

Não se prevê a necessidade de adequações nas licenças ambientais hoje em vigência para estas unidades, por conta 

da inserção de novos equipamentos, ou melhorias físicas, porém esta premissa deve ser verificada pela empresa 

contratada para elaboração dos projetos, junto ao órgão ambiental. 

Caso haja necessidade de ações junto à CETESB, os documentos e estudos deverão ser elaborados de acordo com as 

recomendações técnicas da CETESB, contemplando todos os requisitos necessários para a obtenção de uma possível 

retificação nas licenças desta unidade. 
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4.5. Produto 5 - SISTEMA DE TRATAMENTO PARA AS LOCALIDADES ISOLADAS E NÃO 
INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO  

4.5.1-  Coleta de Dados e Serviços de Campo 

A coleta de dados preliminares para a execução dos projetos executivos que são objeto deste Termo deve englobar no 

mínimo as seguintes atividades: 

 Levantamento junto à Prefeitura Municipal e Departamento de Água e Esgoto do município, de todos 

os projetos já existentes, bem como informações de pertinência, dados, parâmetros e diretrizes de 

projeto no âmbito da legislação e normas técnicas em vigência no município de Jaguariúna. 

 Levantamento junto aos órgãos estaduais, CETESB, DAEE ou outros de pertinência, com vistas à 

obtenção de informações, normas e diretrizes que sejam de interesse da elaboração do projeto em 

questão. 

 Visita técnica ao local, com vistas à verificação das condições de entorno, bem como da definição de 

traçado ótimo para o sistema a ser projetado, considerando-se a abrangência do atendimento, bem 

como aspectos técnicos e de exequibilidade. 

 Levantamento das informações de pertinência geradas nos produtos de estudos diagnósticos e de 

estudos de alternativas e concepção realizados para esta unidade. 

Também deverá ser elaborado um plano de trabalho a ser apresentado em conjunto com os dados levantados e os 

elementos da vistoria em campo, o mesmo deverá conter a forma de realização dos trabalhos discriminando as 

atividades a serem desenvolvidas no município de Jaguariúna conforme previsto nesse Termo de Referência, 

contemplando as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualização do cronograma de entrega dos 

produtos. 

4.5.2 – Serviços de Sondagens de subsolo 

A execução dos serviços de sondagem deve ser precedida de plano de trabalho específico aos serviços de sondagem 

em questão. 

Os serviços realizados devem prever os custos de mobilização de equipes e, se pertinente, os deslocamentos entre 

furos e devem incluir no mínimo: 

 Realização de pontos de sondagens em cada uma das novas unidades de tratamento e coletores a serem 

implantados em número e condições preconizadas pela NBR 8036/1983 e outras normas que se fizerem 

correlatas. Prevê-se para as demandas de projeto um total de 6 pontos com profundidade até impenetrável, 

sendo 2 pontos para cada unidade de tratamento, totalizando aproximadamente 90 metros, com a 

apresentação dos respectivos perfis e relatório de sondagem. Prevê-se também para a implantação dos 

coletores de interligação entre as localidades, a realização de aproximadamente 15 pontos de sondagem com 

profundidades até 6,00 metros totalizando 90 metros, com a apresentação dos respectivos perfis e relatório de 

sondagem.  

Os locais onde serão alocadas as unidades de tratamento serão definidos pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna em 

consonância com a avaliação técnica da empresa contratada para o melhor local para implantação destas unidades 

 Realização de 17 deslocamentos entre pontos de sondagem. 

 O relatório dos serviços deverá conter o título do projeto, a data de execução, a locação dos pontos através de 

coordenadas e cotas, as amarrações e o número de golpes para penetração de metro a metro, bem como a 

classificação das camadas do subsolo e os níveis do lençol freático. 
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4.5.3 – Serviços Topográficos 

A execução dos serviços topográficos deve ser precedida de plano de trabalho específico aos serviços de topografia 

em questão. 

Os serviços realizados devem incluir os custos de deslocamento de equipes e outros de pertinência, e devem incluir no 

mínimo: 

 Visitas técnicas iniciais aos locais onde serão feitos os levantamentos com vistas à determinação do grau de 

dificuldade, aspectos relativos ao relevo, vegetação, hidrografia, interferências e outros condicionantes para a 

realização dos trabalhos. 

 Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica relativa ao DATUM oficial das Américas – SIRGAS 

2.000. 

 Os trabalhos a serem executados seguirão as determinações da NBR - ABNT 13.133 com escala de desenho 

1:1000 e a equidistância das curvas de nível adotadas de metro a metro. 

 Prevê-se para esta unidade o levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 1.500 m², 

englobando os locais onde pretende-se alocar as unidades de tratamento. Estes locais serão definidos pela 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna em consonância com a avaliação técnica da empresa contratada para o 

melhor local para implantação destas unidades. 

 Prevê-se o levantamento de áreas de aproximadamente 880.000 m² para projetos de redes coletoras de esgoto 

nestas comunidades.  

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento dos 

coletores de interligação, cujo caminhamento total previsto é de 1.500 metros. 

 O levantamento cadastral de áreas deverá ter marcação física em campo através de implantação de piquetes e 

orientados por estacas testemunhas, bem como cadastrados em plantas digitais com escalas preconizadas 

pela NBR 13.133 da ABNT. 

 Todo o levantamento feito terá anotação dos pontos de pertinência em caderneta de campo cujo conteúdo será 

anexado ao relatório de topografia a ser emitido por esta contratada. 

 Os produtos gerados serão anexados aos relatórios de serviços de campo com as devidas assinaturas dos 

técnicos responsáveis, emissão de ART, relatórios específicos, anexos e apêndices. 

 Os levantamentos realizados deverão ser disponibilizados ao município em arquivos abertos no formato dwg 

e/ou shp e em pdf. 

4.5.4 – Elaboração dos Projetos Executivos 

A. PROJETOS EXECUTIVOS DE TRÊS UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 

As localidades isoladas contempladas por este Termo de Referência se listam abaixo, organizadas por “sistema”, de 

acordo com a situação de localização de circunvizinhança:  

 A – Sistema Isolado 1: Bairro Tanquinho e Tanquinho Velho 

População de Final de Plano (2036) – 224 habitantes; 

 B - Sistema Isolado 2: Núcleo Urbano Bom Jardim, Bairro Chácara Santo Antônio do Jardim e Bairro Chácara 

Recreio Floresta 

População de Final de Plano (2036) – 2043 habitantes; 

 C - Sistema Isolado 3: Bairro Condomínio Rural Colmeia e Bairro Sítio Santo Antônio Colmeia. 

População de Final de Plano (2036) – 454 habitantes; 
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(Verificar Estudos que norteiam este termo). 

Os projetos executivos para a implantação de três unidades compactas de tratamento de esgotos deverão atender aos 

sistemas elencados de forma integrada, onde as localidades circunvizinhas serão interligadas para o atendimento 

concentrado. Os projetos para estas unidades devem ser elaborados de acordo com os dispositivos da NBR-ABNT 

12209/1992 e outras correlatas que se fizerem pertinentes ao trabalho em execução.  

Para os projetos de coletores de interligação, a base técnica deve seguir as orientações da NBR-ABNT 12207/1992 e 

NBR-ABNT 9649/1986 e outras que se fizerem pertinentes ao trabalho em execução. 

O produto a ser gerado deve conter no mínimo: 

 Justificativa técnica e econômica, acompanhada de memoriais descritivos e de cálculo que embasem o sistema 

de tratamento adotado em projeto. 

 Dimensionamento dos dispositivos para que a ampliação comporte as demandas de projeto para um período 

de 20 anos. 

 Cálculos e memoriais de cálculos dos dispositivos projetados. 

 Dimensionamento hidráulico de todas as unidades que compõem as unidades de tratamento, de modo que 

atendam aos impositivos de vazões de projeto e eficiência, de acordo com as exigências dos órgãos 

reguladores e da legislação vigente. 

 Definição de estruturas e dispositivos que atendam aos objetivos de atendimento eficiente, que devem ser 

apresentados em planta e perfil, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das 

obras. 

 Dimensionamento estrutural das unidades a serem projetadas, contendo cálculos e memoriais, bem como 

detalhamentos e quantitativos das formas, armaduras, concreto e outros dispositivos que se fizerem 

pertinentes ao projeto. 

 Dimensionamento elétrico das unidades, de forma que os novos dispositivos se integrem aos já existentes no 

sistema de esgotamento sanitário do município, de maneira eficiente e dentro dos padrões de 

operacionalidade preconizados pela legislação e pela normalização vigente. 

 Projeto de automação das unidades de tratamento, visando que todos os dispositivos operacionais da unidade, 

já existentes ou em projeto, dentro da pertinência técnica, possuam acionamento automático e/ou à distância. 

Estes dispositivos devem incluir o acionamento de comportas, sistemas de direcionamento de efluentes, 

retorno de lodo, desinfecção final, desaguamento de lodo e outros que se façam pertinentes. 

 Detalhes construtivos das unidades, e instalação de equipamentos, bem como projetos de escoramentos de 

valas das unidades de tratamento. Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das 

obras de alocação e implantação, com as especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados na obra. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 
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 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

B. PROJETOS EXECUTIVOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E DE COLETORES DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS 

LOCALIDADES DE CADA UM DOS SISTEMAS. 

 Definição, especificações e dispositivos de projeto para a implantação de redes coletoras de esgoto e 

interligação com os coletores de interligação previstos. 

 Dimensionamento da tubulação das redes coletoras e dos coletores de interligação para um período de projeto 

de 20 anos. 

 Cálculos e memoriais de cálculos das vazões de contribuição. 

 Dimensionamento hidráulico atendendo aos impositivos de vazões de projeto e declividades. 

 Definição de traçados que atendam aos objetivos de atendimento eficiente, que devem ser apresentados em 

plantas e perfis, contendo todas as informações de pertinência necessárias à execução das obras. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Projetos de travessias, quando existentes, atendendo aos impositivos dos órgãos envolvidos – DAEE, 

Concessionária de Rodovias, ou outros de pertinência 

 Detalhes construtivos dos poços de visita e projetos de escoramentos de valas. 

 Especificações técnicas de todos os serviços necessários à execução das obras de implantação, com as 

especificações dos materiais a serem utilizados. 

 Memorial descritivo completo das obras a serem executadas. 

 Quantitativos dos materiais a serem utilizados nas obras. 

 Elaboração de planilha orçamentária baseada em bancos de preços oficiais (SINAPI ou SABESP). Os itens da 

planilha orçamentária que não constarem nos bancos de preços descritos devem ter valores baseados em 

cotações de mercado. 

 Elaboração de Especificação de Regulamentação de Medição de materiais e serviços, pertinentes aos itens da 

planilha orçamentária. 

 Apresentação da composição do BDI utilizado, em consonância com os impositivos do Tribunal de Contas da 

União. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução dasão da ART do Técnico Responsável. 

OBS: Caso seja verificado a inviabilidade de estações de tratamento de esgoto para alguma das comunidades isoladas, 

contemplar soluções individuais de tratamento dos efluentes atendendo aos padrões de lançamento das 

legislações ambientais, melhorando a qualidade dos recursos hídricos. 

4.5.5 – Elaboração de Estudos e Documentos para Obtenção dos Licenciamentos ambientais e 

Outorgas 

A - OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTE TRATADO EM CURSO D’ÁGUA E TRAVESSIAS: 

Os documentos e estudos deverão seguir os impositivos do órgão estadual para a concessão de outorga de 

lançamento de efluente tratado, por consequência dos novos impositivos de vazões a serem lançadas no curso d’água. 

De igual modo, caso seja pertinente, deve-se elaborar documentação e estudos para a implantação de travessias em 

cursos d’água. Estas atividades devem contemplar no mínimo:  

 Levantamento de dados e informações junto ao órgão, para a determinação de todo documental, formulários e 

estudos necessários à obtenção das referidas outorgas. 
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 Estudos hidráulicos e hidrológicos para a determinação de capacidade de depuração do corpo d’água para as 

demandas atuais e futuras. 

 Estudos hidráulicos e hidrológicos necessários a outorgas ou autorizações e cadastros para a implantação de 

travessias em cursos d’água. 

 Preenchimento dos formulários necessários para a obtenção da referida outorga. 

 Elaboração de outros estudos se exigidos pelo DAEE, se necessários. 

 Emissão da ART do Técnico Responsável. 

B - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Por conta das implantações, a obtenção de licenças ambientais junto à CETESB se fará necessária tanto 

para implantação e operação das unidades de tratamento, bem como autorizações de intervenções em 

áreas de preservação permanente – APP, quando pertinente.  

Os documentos e estudos deverão ser elaborados de acordo com as recomendações técnicas da CETESB, 

contemplando todos os requisitos necessários para a obtenção das licenças de pertinência. 

Obs 1: Ressalta-se que as taxas burocráticas para dar entrada aos processos de outorga (DAEE) e 

licenciamento ambiental (CETESB) serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5. PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS 

O trabalho foi subdivido em diversos grupos de atividades que ficaram harmonizados num planejamento integrado para 

a elaboração dos Projetos a serem executados de acordo com as diretrizes desse Termo de Referência. 

 Produto 01 – Projeto Executivo - Coletor Tronco Jaguari contendo todos os elementos que comprovem a execução 

dos serviços descritos neste Termo de Referência; 

 Produto 02 – Elaboração do Estudo de Alternativas e Projeto Executivo de Adequação e Ampliação da ETE Vila 

Primavera do município de Jaguariúna, contendo todos os elementos que comprovem a execução dos serviços 

descritos neste Termo de Referência; 

 Produto 03 – Projeto Executivo - Coletor Tronco Roseira contendo todos os elementos que comprovem a execução 

dos serviços descritos neste Termo de Referência; 

 Produto 04 – Projeto Executivo – Adequações em Conjuntos Elevatórios em desconformidade técnica contendo 

todos os elementos que comprovem a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência; 

 Produto 05 – Projeto Executivo - Sistemas de tratamento de efluentes para as localidades isoladas e não 

interligadas ao sistema de esgotamento sanitário urbano contendo todos os elementos que comprovem a execução 

dos serviços descritos neste Termo de Referência. 

QUANTITATIVOS - TOPOGRAFIA 

Coletor Tronco Jaguari 

 Trecho 1: Início do caminhamento na margem da SP-095 até a Estação Elevatória de Esgoto Bruto 01 
Extensão estimada de 1.272,00 m;  

 Trecho 2: O caminhamento se inicia na interligação com o “Coletor 03” existente, na Rua General Gomes 
Carneiro até a Estação Elevatória de Esgoto Bruto 04 – extensão estimada de 1.192,00 m;  

Extensão total: 2.464m, ou 2.46km 

 EEEB 01: levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 3.000 m²; 
Quantidade de áreas : 01 unidade 
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 EEEB 04: levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 3.000 m²; 
Quantidade de áreas : 01 unidade 

 EEEB 04: Projeto executivo da nova linha de recalque - extensão estimada de 436 m; 
Extensão total: 436m, ou 0.44km 

Estudo de Alternativa e Projeto Executivo de adequação e ampliação da ETE Vila Primavera 

 ETE Vila Primavera - extensão estimada de 200 m; 

 Projeto executivo da linha de lançamento de esgoto tratado: 
o Lançamento no rio Jaguari – extensão aproximada de 2.200m ou  
o Lançamento no rio Camanducaia – extensão aproximada de 600m; 

Extensão total: 3.000,00 m, ou 3.00km 

Coletor Tronco Roseira 

 Início do caminhamento nas proximidades da Rua Itapira até a futura Estação Elevatória de Esgoto Bruto do 
empreendimento Águas de Jaguariúna, com extensão estimada de 1.145,00 m. 

Extensão total: 1.145m, ou 1.15km 

Substituição das Linhas de Recalque 

 Prevê-se o levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 1.500 m² 
Área total: 1.500m², ou 0.15h 

 Substituição de 14 linhas de recalque, com extensão estimada de 5.938,93 m. 
Extensão total: 5.938m, ou 5.94km 

Sistema de tratamento para as localidades isoladas e não interligadas ao sistema de 

esgotamento sanitário urbano 

 Levantamento de áreas de aproximadamente 880.000m² para projetos de redes coletoras. Considerando-se 
30m de faixa, tem-se 880.000/30 = 29.333,33m. 

Extensão: 29.333,33m, ou 29.33km 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de faixa até 30 metros para todo o trecho de caminhamento dos 
coletores de interligação, cujo caminhamento total previsto é de 1.500 metros. 

Extensão: 1.500m, ou 1.50km 
Extensão total: 30.833m, ou 30.83km 

 Prevê-se o levantamento planialtimétrico cadastral de área de aproximadamente 1.500 m² 
Área total: 1.500m², ou 0.15h 
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QUANTITATIVOS - SONDAGENS 

Coletor Tronco Jaguari 
 Trecho 1: Início do caminhamento na margem da SP-095 até a Estação Elevatória de Esgoto Bruto 01 – 

extensão estimada de 1.272,00 m;  
 14 furos de sondagens ao longo do trecho 

 Profundidade mínima: 6.45m 
 Profundidade total: 90.3m 

 2 furos de sondagem para 1 travessia 
 Profundidade mínima: 6.0m 
 Profundidade total: 12.0m 

 Trecho 2: O caminhamento se inicia na interligação com o “Coletor 03” existente, até a Estação Elevatória de 
Esgoto Bruto 04 – extensão estimada de 1.192,00 m;  

 13 furos de sondagens ao longo do trecho 
 Profundidade mínima: 6.45m 
 Profundidade total: 83.85m 

Profundidade total: 186.15m 
Mobilização de equipamento: 1 und 

Deslocamento entre furos: 13+12 = 25 deslocamentos 

EEEB 01 
 3 furos de sondagem 

 3 furos de sondagens na área 
 Profundidade mínima: 12.0m 
 Profundidade total: 36.0m 
 Deslocamento: não considerado 

 Profundidade total: 36.0m 
 Mobilização de equipamento: 1 und 

EEEB 03 até a EEEB 04 e Linha de Recalque 
 3 furos de sondagem na área 

 Profundidade mínima: 12.0m 
 Profundidade total: 36.0m 
 Deslocamento: não considerado 

 4 furos de sondagens ao longo do trecho 
 Profundidade mínima: 2.0m 
 Profundidade total: 8.0m 
 Deslocamento: 3 deslocamentos 

 Profundidade total: 44.0m 
 Mobilização de equipamento: 1 und 

 Deslocamento entre furos: 3 deslocamentos  

 
Estudo de Alternativa e Projeto Executivo de adequação e ampliação da ETE Vila Primavera 

 Origem na ETE Vila Primavera e linha de lançamento de esgoto tratado direto no rio Jaguari ou Camanducaia - 
extensão estimada de 3.000,00 m; 

 4 furos de sondagens ao longo do trecho de até 15 m 
 Profundidade mínima: 6.45m 
 Profundidade total: 60m 
  Deslocamento: 3 deslocamentos 

 2 furos de sondagem para cada travessia 
 Profundidade mínima: 6.0m 
 Número de travessias: 3 unidades 
 Profundidade total: 36m 
 Deslocamento: 3 deslocamentos 

 Profundidade total: 96m 
 Mobilização de equipamento: 1 und 

 Deslocamento entre furos: 6 deslocamentos  

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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Coletor Tronco Roseira 
 Início do caminhamento nas proximidades da Rua Itapira até a futura Estação Elevatória de Esgoto Bruto do 

empreendimento Águas de Jaguariúna, com extensão estimada de 1.145,00 m. 
 12 furos de sondagens ao longo do trecho 

 Profundidade mínima: 6.45m 
 Profundidade total: 77.40m 
  Deslocamento: 11 deslocamentos 

 Profundidade total: 77.40m 
 Mobilização de equipamento: 1 und 

 Deslocamento entre furos: 11 deslocamentos  

Substituição das Linhas de Recalque 
 Substituição de 14 linhas de recalque, com extensão estimada de 5.938,93 m. 

Extensão total: 5.938m, ou 5.94km 
 

Unidade 
Extensão da 

LR (m) 
Furos de 

sondagem 
Deslocamentos 

EEEB Jardim São Pedro 345,37 4 3 

EEEB Pacífico Moneda II 177,51 2 1 

EEEB Guedes III 232,64 3 2 

EEEB Guedes II 221,49 3 2 

EEEB Guedes I 518,38 6 5 

EEEB Camanducaia 462,26 5 4 

EEEB Roseira I 1190,92 12 11 

EEEB Roseira II 182,58 2 1 

EEEB Roseira III 271,10 3 2 

EEEB Colinas Do Castelo III 398,51 4 3 

EEEB Colinas Do Castelo II 221,66 3 2 

EEEB Colinas Do Castelo I 626,02 7 6 

EEEB Chácaras Primavera 684,00 7 6 

EEEB Planalto 84,15 5 4 
 

 66 furos de sondagens ao longo do trecho 
 Profundidade mínima: 2.0m 
 Profundidade total: 132m 
  Deslocamento: 52 deslocamentos 

 Profundidade total: 132m 
 Mobilização de equipamento: 1 und 

 Deslocamento entre furos: 52 deslocamentos  

Sistema de tratamento para as localidades isoladas e não interligadas ao sistema de 
esgotamento sanitário urbano 

 caminhamento dos coletores de interligação, cujo caminhamento total previsto é de 1.500 metros. 
 15 furos de sondagens ao longo do trecho 

 Profundidade mínima: 6m 
 Profundidade total: 90m 
  Deslocamento: 14 deslocamentos 

 2 furos de sondagem por área de tratamento 
 Profundidade mínima: 15.0m 
 Profundidade total: 30.0m 
 Número de áreas: 3 und 
 Deslocamento: não considerado 

 Profundidade total: 180.0m 
 Mobilização de equipamento: 3 und 

Deslocamento entre furos: 14 deslocamentos

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, alterada pela Lei Complementar n°147 de 07 

de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), pela Lei Complementar nº 

155/2016 e Decreto Municipal nº 2509/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer os direitos nela previstos no procedimento licitatório o da Concorrência n° 

003/2020, realizada pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 

 

 

_________________, _____, de ________de 2020 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: ______________________________ 

RG nº : ________________________ 
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ANEXO III 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À  

Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

 

Prezado Senhores. 

 

 

                   A empresa ____________________________________, com sede à 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº ___________________, 

credencia o senhor _______________________________, inscrito no CPF/MF nº 

__________________, RG nº ___________________, para representá-la na Concorrência n° 

03/2020, referente ao Processo Licitatório nº 100/2020, perante a Comissão Permanente de 

Licitações, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para 

apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar 

esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.  

 

  Atenciosamente, 

 

                                        ____________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________ 

(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 

(CPF/MF e RG do representante da licitante) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

Ref.: Concorrência n° 003/2020. 

 

 

 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (...) 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 

  

    

___________________________________  

       (data)  

 

 

 

 _____________________________________________ 

     (representante legal) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

A signatária, para fins de participação na Concorrência n° 003/2020, declara sob as penas da Lei, 

que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já 

que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores. 

    

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________,__de ___________de _______ 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

Processo Licitatório nº 100/2020 – Concorrência nº 003/2020 

Objeto: Elaboração de Projetos Executivos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município 

de Jaguariúna. 

 

O envelope PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

Razão Social: _______________________________________________________ 

CNPJ/MF n°: ____________________Inscr. Estadual n°:____________________ 

Endereço: ___________________________Bairro: _________________________ 

Cep: __________________ Cidade/Estado: _______________________________ 

Telefone: _________________________ e-mail: _____________________________ 

Representante legal/procurador: ________________________________________ 

 

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 

Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da abertura dos Envelopes. 

 

3. VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ABAIXO.   

    

    
  

       

ITEM Nº DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL (R$) 

       

1 
 PROJETO EXECUTIVO DO COLETOR TRONCO 
JAGUARI  

        

       
1.1  Coleta de Dados e vistorias e campo          

       
   Recursos Humanos          

       

1.1.1  Engenheiro Sênior  16,00  hora/homem      

       

1.1.2  Engenheiro Júnior  16,00  hora/homem      

       

1.1.3 

 Consultor  

10,00 

 hora/homem  

    

       

1.1.4  Auxiliar Técnico / desenhista  50,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       
1.2  Serviço de Campo - Topografia e Sondagens          
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1.2.1  Serviço de topografia          

       

1.2.1.1 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de 

faixas até 30 m  2,46  km      

       
1.2.1.2  Equipe de topografia  10,00  Equipe/dia      

       
1.2.2  Serviço de Sondagem          

       
1.2.2.1  Mobilização de equipamento  1,00  unidade      

       
1.2.2.2  Sondagem a percussão - perfuração  186,15  m      

       
1.2.2.3  Deslocamento entre furos até 100 m  25,00  unidade      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       

1.3 

 Elaboração do Projeto Executivo do Coletor 

Tronco Jaguari          

       
   Recursos Humanos          

       

1.3.1  Engenheiro Sênior  96,00  hora/homem      

       

1.3.2  Engenheiro Júnior  192,00  hora/homem      

       

1.3.3 

 Consultor  

60,00  hora/homem      

       

1.3.4  Desenhista - Nível técnico  96,00  hora/homem      

       

1.3.5  Auxiliar Técnico  192,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       

1.5 

 Elaboração de projeto executivo de 

adequações na Estação Elevatória de 

Esgotos 01  

        

       
   Recursos Humanos          

       

1.5.1  Engenheiro Sênior  32,00  hora/homem      

       

1.5.2  Engenheiro Júnior  40,00  hora/homem      

       

1.5.3  Engenheiro Elétrico  40,00  hora/homem      

       

1.5.4 

 Consultor  

8,00  hora/homem      

       

1.5.5  Auxiliar Técnico  32,00  hora/homem      

       

1.5.6  Desenhista - Nível técnico  32,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       
1.6  Serviço de Campo - Topografia e Sondagens          

       
1.6.1  Serviço de topografia          

       

1.6.1.1 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de 

faixas até 3.000 m²  1,00  unidade      

       
1.6.1.2  Equipe de topografia  1,00  Equipe/dia      

       
1.6.2  Serviço de Sondagem          
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1.6.2.1  Mobilização de equipamento  1,00  unidade      

       
1.6.2.2  Sondagem a percussão - perfuração  36,00  m      

       
1.6.2.3  Deslocamento entre furos até 100 m  2,00  unidade      

       
   SUB TOTAL          

       
          Continuação 

       

1.8 

 Elaboração de projeto executivo de 

adequações na Estação Elevatória de 

Esgotos 04 e Linha de Recalque  

        

       
   Recursos Humanos          

       
1.8.1  Engenheiro Sênior  32,00  hora/homem      

       
1.8.2  Engenheiro Júnior  40,00  hora/homem      

       
1.8.3  Engenheiro Elétrico  40,00  hora/homem      

       
1.8.4  Consultor  8,00  hora/homem      

       
1.8.5  Auxiliar Técnico  32,00  hora/homem      

       
1.8.6  Desenhista - Nível técnico  32,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       
1.9  Serviço de Campo - Topografia e Sondagens          

       
1.9.1  Serviço de topografia          

       

1.9.1.1 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de 

faixas até 30 m  0,44  km      

       

1.9.1.2 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de 

faixas até 3.000 m²  

1,00  unidade      

       
1.9.1.3  Equipe de topografia  1,00  Equipe/dia      

       
1.9.2  Serviço de Sondagem          

       
1.9.2.1  Mobilização de equipamento  1,00  unidade      

       
1.9.2.2  Sondagem a percussão - perfuração  44,00  m      

       
1.9.2.3  Deslocamento entre furos até 100 m  6,00  unidade      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       

1.11 

 Elaboração de estudos e documentos para 

obtenção dos licenciamentos ambintais e 

outorgas          

       
   Recursos Humanos          

       
1.11.1  Engenheiro Sênior  40,00  hora/homem      

       
1.11.2  Engenheiro Florestal  80,00  hora/homem      

       
1.11.3  Consultor  8,00  hora/homem      

       
1.11.4  Auxiliar Técnico  48,00  hora/homem      

       
1.11.5  Desenhista - Nível técnico  48,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
            

       

1 
 TOTAL PROJETO COLETOR TRONCO 
JAGUARI  

        
       

          Continuação 
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2 

 ESTUDO DE ALTERNATIVA E  PROJETO 

EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DA ETE VILA PRIMAVERA  

        

       
2.1  Coleta de dados e vistorias de campo          

       
   Recursos Humanos          

       
2.1.1  Engenheiro Sênior  16,00  hora/homem      

       
2.1.2  Engenheiro Júnior  2,00  hora/homem      

       
2.1.3  Consultor  12,00  hora/homem      

       
2.1.4  Auxiliar Técnico / desenhista  64,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
2.2  Serviço de campo - Topografia e Sondagens          

       
2.2.1  Serviço de topografia          

       

2.2.1.1 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de 

faixas até 30 m  3,00  km      

       
2.2.1.2  Equipe de topografia  15,00  Equipe/dia      

       
2.2.2  Serviço de Sondagem          

       
2.2.2.1  Mobilização de equipamento  1,00  unidade      

       
2.2.2.2  Sondagem a percussão - perfuração  96,00  m      

       
2.2.2.3  Deslocamento entre furos até 100 m  6,00  unidade      

       
   SUB TOTAL          

       

2.3 

 Elaboração do Estudo de Alternativa e  

Projeto Executivo de adequação e ampliação 

da ETE Vila Primavera          

       
   Recursos Humanos          

       
2.3.1  Engenheiro Sênior  192,00  hora/homem      

       
2.3.2  Engenheiro Júnior  384,00  hora/homem      

       
2.3.3  Consultor  120,00  hora/homem      

       
2.3.4  Auxiliar Técnico  384,00  hora/homem      

       
2.3.5  Desenhista - Nível técnico  192,00  hora/homem      

       
2.3.6 Engenheiro Elétrico 120,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       

2.5 
 Elaboração de estudos e documentos para 
obtenção dos licenciamentos ambientais, 

travessias e  outorgas          

       
   Recursos Humanos          

       
2.5.1  Engenheiro Sênior  64,00  hora/homem      

       
2.5.2  Engenheiro Florestal  120,00  hora/homem      

       
2.5.3  Consultor  8,00  hora/homem      

       
2.5.4  Auxiliar Técnico  96,00  hora/homem      

       
2.5.5  Desenhista - Nível técnico  96,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       

2 

 TOTAL ESTUDO DE ALTERNATIVA E  

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ETE VILA PRIMAVERA  

        
       

            

       

3 

 PROJETO EXECUTIVO COLETOR TRONCO 

ROSEIRA  
        

       
3.1  Coleta de dados e vistorias de campo          
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   Recursos Humanos          

       
3.1.1  Engenheiro Sênior  8,00  hora/homem      

       
3.1.2  Engenheiro Júnior  10,00  hora/homem      

       
3.1.3  Consultor  8,00  hora/homem      

       
3.1.4  Auxiliar Técnico / desenhista  40,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       
3.2  Serviço de campo - Topografia e Sondagens          

       
3.2.1  Serviço de topografia          

       

3.2.1.1 

 Levantamento planialtimétrico cadastral de 

faixas até 30 m  1,15  km      

       
3.2.1.2  Equipe de topografia  5,00  Equipe/dia      

       
3.2.2  Serviço de Sondagem          

       
3.2.2.1  Mobilização de equipamento  1,00  unidade      

       
3.2.2.2  Sondagem a percussão - perfuração  77,40  m      

       
3.2.2.3  Deslocamento entre furos até 100 m  11,00  unidade      

       
   SUB TOTAL          

       

3.3 

 Elaboração do Projeto Executivo do coletor 

tronco Roseira          

       
   Recursos Humanos          

       
3.3.1  Engenheiro Sênior  96,00  hora/homem      

       
3.3.2  Engenheiro Júnior  192,00  hora/homem      

       
3.3.3  Consultor  60,00  hora/homem      

       
3.3.4  Desenhista - Nível técnico  96,00  hora/homem      

       
3.3.5  Auxiliar técnico  192,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       

3.5 

 Elaboração de estudos e documentos para 

obtenção dos licenciamentos ambientais e 
outorgas          

       
   Recursos Humanos          

       
3.5.1  Engenheiro Sênior  40,00  hora/homem      

       
3.5.2  Engenheiro Florestal  80,00  hora/homem      

       
3.5.3  Consultor  8,00  hora/homem      

       
3.5.4  Auxiliar Técnico  48,00  hora/homem      

       
3.5.5  Desenhista - Nível técnico  48,00  hora/homem      

       
   SUB TOTAL          

       

3 
 TOTAL PROJETO COLETOR TRONCO 

ROSEIRA  
        

       

          Continuação 

       

4 

Elaboração de projetos executivos para a 

realização de adequações em 22 Estações 

Elevatórias de Esgoto no município de 

Jaguariúna  

        

       
            

       
4.1 Coleta de dados e vistorias em campo         

       
  Recursos Humanos         

       
4.1.1 Engenheiro Senior 6,00 hora/homem     
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4.1.2 Engenheiro Júnior 10,00 hora/homem     

       
4.1.3 Consultor 5,00 hora/homem     

       
4.1.4 Auxiliar técnico/desenhista 20,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       
            

       

4.2 

Serviços de Campo -  Topografia e 

Sondagens         

       
4.2.1 Serviço de Topografia         

       

4.2.1.1 
Levantamento Planialtimétrico Cadastral de áreas 

de 10.001 m² à 20.000 m² 
0,15 hectare     

       

4.2.1.2 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral de 

faixas até 30m 
5,94 km     

       
4.2.1.3 Equipe de Topografia  25,00 Equipe/dia     

       
4.2.2 Serviço de Sondagem:         

       
4.2.2.1 Mobilização do equipamento 1,00 unidade     

       
4.2.2.2 Sondagem á Percurssão - Perfuração 135,00 m     

       
4.2.2.3 Deslocamento entre furos até 100m 50,00 unidade     

       
  SUB TOTAL         

       

4.3 

Projetos Executivos para Adequações em 03 
unidades elevatórias - Aumento da 

Capacidade de Vazões de Recalque e 

Automatização do Tratamento Preliminar da 

EEEB 09 - Fase I   

    

  

       
  Recursos Humanos         

       
4.3.1 Engenheiro Senior 4,00 hora/homem     

       
4.3.2 Engenheiro Júnior 8,00 hora/homem     

       
4.3.3 Consultor 4,00 hora/homem     

       
4.3.4 Desenhista (técnico de nível médio) 8,00 hora/homem     

       
4.3.5 Auxiliar técnico 8,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

4.5 

Projetos executivos para adequação de 14 

unidades elevatórias cujas linhas de 

recalque se apresentam com diâmetros 

nominais abaixo daqueles preconizados por 

norma 

      

  

       
  Recursos Humanos         

       
4.5.1 Engenheiro Senior 19,00 hora/homem     

       
4.5.2 Engenheiro Júnior 35,00 hora/homem     

       
4.5.3 Consultor 7,00 hora/homem     

       
4.5.4 Desenhista (técnico de nível médio) 35,00 hora/homem     

       
4.5.5 Auxiliar técnico 35,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

4.7 

Projetos Executivos para Adequações em 13 

unidades Elevatórias - Adequações Elétricas   

    

  

       
  Recursos Humanos         

       
4.7.1 Engenheiro Elétrico 35,00 hora/homem     

       
4.7.2 Consultor 7,00 hora/homem     
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4.7.3 Desenhista (técnico de nível médio) 35,00 hora/homem     

       
4.7.4 Auxiliar técnico 18,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

4.9 

Projetos Executivos para Adequações em 14 

Unidades Elevatórias - Adequações Físicas 

      

  

       
  Recursos Humanos         

       
4.9.1 Engenheiro Senior 10,00 hora/homem     

       
4.9.2 Engenheiro Júnior 25,00 hora/homem     

       
4.9.3 Consultor 5,00 hora/homem     

       
4.9.4 Desenhista (técnico de nível médio) 30,00 hora/homem     

       
4.9.5 Auxiliar técnico 30,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

4.11 

Projetos Executivos para Adequações da 

EEEB Planalto   
    

  

       
  Recursos Humanos         

       
4.11.1 Engenheiro Senior 12,00 hora/homem     

       
4.11.2 Engenheiro Júnior 30,00 hora/homem     

       
4.11.3 Engenheiro Elétrico 30,00 hora/homem     

       
4.11.4 Consultor 5,00 hora/homem     

       
4.11.5 Desenhista (técnico de nível médio) 25,00 hora/homem     

       
4.11.6 Auxiliar técnico 25,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

4 
TOTAL PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ADEQUAÇÕES EM ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 
        

       

          Continuação 

       

5 
Projetos Executivos de Implantação de três Unidades de Tratamento de Esgotos, Redes Coletoras  e Coletores de 

Interligação 

       
5.1 Recursos Humanos         

       
5.1.1 Engenheiro Senior 4,00 hora/homem     

       
5.1.2 Engenheiro Júnior 8,00 hora/homem     

       
5.1.3 Consultor 4,00 hora/homem     

       
5.1.4 Auxiliar técnico/desenhista 8,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       
5.2 Serviço de Campo -  Topografia e Sondagens         

       
5.2.1 Serviço de Topografia         

       

5.2.1.1 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral de 

faixas até 30m 30,83 km     

       
5.2.1.2 Levantamento Planialtimétrico Cadastral de áreas 0,15 hectare     

       
5.2.1.3 Equipe de Topografia  15,00 Equipe/dia     

       
5.2.2 Serviço de Sondagem:         

       
5.2.2.1 Mobilização do equipamento 1,00 unidade     
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5.2.2.2 Sondagem á Percurssão - Perfuração 180,00 m     

       
5.2.2.3 Deslocamento entre furos até 100m 17,00 unidade     

       
  SUB TOTAL         

       

5.3 

Projetos Executivos de Implantação de três 

Unidades de Tratamento de Esgotos  
      

  
       

  Recursos Humanos         

       
5.3.1 Engenheiro Senior 16,00 hora/homem     

       
5.3.2 Engenheiro Júnior 36,00 hora/homem     

       
5.3.3 Consultor 24,00 hora/homem     

       
5.3.4 Desenhista (técnico de nível médio) 36,00 hora/homem     

       
5.3.5 Auxiliar técnico 16,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

5.4 

Projetos Executivos de Redes Coletoras e de 

Coletores de Interligação entre localidades 

      

  

       
  Recursos Humanos         

       
5.4.1 Engenheiro Senior 16,00 hora/homem     

       
5.4.2 Engenheiro Júnior 36,00 hora/homem     

       
5.4.3 Consultor 8,00 hora/homem     

       
5.4.4 Desenhista (técnico de nível médio) 24,00 hora/homem     

       
5.4.5 Auxiliar técnico 16,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

5.6 

Elaboração de estudos e documentos para 

obtenção dos licenciamentos ambientais e 

outorgas   

    

  

       
5.6.1 Recursos Humanos         

       
5.6.2 Engenheiro Senior 8,00 hora/homem     

       
5.6.3 Engenheiro Florestal 24,00 hora/homem     

       
5.6.4 Consultor 8,00 hora/homem     

       
5.6.5 Auxiliar técnico 24,00 hora/homem     

       
5.6.6 Desenhista (técnico de nível médio) 8,00 hora/homem     

       
  SUB TOTAL         

       

5 
TOTAL PROJETOS EXECUTIVOS - 

LOCALIDADES ISOLADAS 
        

       

            

       

 Valor TOTAL Global    
       

          

Resumo da Proposta 

       

 ITEM  DISCRIMINAÇÃO DAS  ATIVIDADES QUANT. UNIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL (R$) 
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1  Projeto Executivo do Coletor Tronco Jaguari   1,00   un.      

       

2 
 Estudo de Alternativa e  Projeto Executivo 
de adequação e ampliação da ETE Vila 

Primavera  

 1,00   un.      

       

3  Projeto Executivo Coletor Tronco Roseira   1,00   un.      

       

4 

 Projetos Executivos de Adequações nas 

Estações Elevatórias de Esgoto do município 

de Jaguariúna  

 1,00   un.      

       

5 

 Projetos Executivos de Implantação de três 

Unidades de Tratamento de Esgotos, Redes 
Coletoras  e Coletores de Interligação  

 1,00   un.      

       

 Valor TOTAL Global  

  

       
 
 

 
Data ___/____/____    ___________________________________ 

          Assinatura do representante legal/procurador 
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

ITEM  

DISCRIMINAÇÃO 

DAS  

ATIVIDADES 

Prazo 

de 

entrega 

de cada 

Produto 

A Realizar em (X ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   

) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) 

Semestre(s) 

Total (em R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Projeto Executivo 

do Coletor Tronco 

Jaguari 

 8 meses                          290.862,55 

2  Estudo de 

Alternativa e  

Projeto Executivo 

de adequação e 

ampliação da ETE 

Vila Primavera  

 6 meses                          327.659,42 

3  Projeto Executivo 

Coletor Tronco 

Roseira  

 5 meses                          165.370,71 

4  Projetos 

Executivos de 

Adequações nas 

Estações 

Elevatórias de 

Esgoto do 

município de 

Jaguariúna  

 3 meses                          169.393,71 

5  Projetos 

Executivos de 

Implantação de três 

Unidades de 

Tratamento de 

Esgotos, Redes 

Coletoras  e 

Coletores de 

Interligação  

 4 meses                          229.026,63 

                                

 TOTAIS      1.182.313,02 
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ANEXO VIII 

 

QUESITOS E CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

 

Comissão Técnica: _____________________________ 

 

Empresa: _____________________________________ 

 

Na análise da Proposta Técnica serão avaliados: o Conhecimento Técnico da licitante 

aplicado ao desenvolvimento dos serviços objeto da licitação, seu Plano de Trabalho, a Capacitação 

e Experiência da licitante e a Qualificação da Equipe Técnica indicada para realização dos trabalhos.  

1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA (Quesito 1):  

A licitante deverá demonstrar ter pleno conhecimento dos serviços que são objeto desta 

licitação, respondendo tecnicamente e objetivamente aos quesitos a seguir:  

Quesito 1 (peso 4,0) – Compreensão do projeto: identificação dos problemas que deverão ser 

enfrentados durante os trabalhos, tais como:  

- Relação da nova linha de recalque de esgoto bruto com as demais construções, rede pública 

de água potável, rede pública de água pluvial, coletores tronco, travessias (rios, córregos, rodovias, 

linhas férreas, linhas de gás natural, etc), e com áreas de preservação permanente;  

- Questões de acessibilidade e interligação entre os sistemas;  

2. PLANO DE TRABALHO (Quesitos 2 e 3) :  

A licitante deverá descrever como pretende organizar e desenvolver os trabalhos para 

elaboração do projeto licitado, respondendo tecnicamente e objetivamente os seguintes quesitos:  

Quesito 2 (peso 3,0) – Organização, coordenação e compatibilização: A licitante deverá 

descrever seu processo de gestão de projetos salientando:  
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- Os procedimentos a serem utilizados para a coordenação e compatibilização entre o conjunto 

de projetos que compõe um sistema de esgotamento sanitário (ETEs, EEEBs, linhas de recalque, 

emissários, coletores troncos, sistemas hidráulicos e elétricos, etc).  

- Os procedimentos de coordenação e compatibilização entre as informações gráficas, a 

planilha quantitativo-orçamentária e os memoriais descritivos de cada projeto que compõe um 

S.E.S.  

Quesito 3 (peso 3,0) – Planejamento das atividades: A licitante deverá apresentar: 

Fluxograma do processo de projeto. Deverão estar identificadas as etapas de projeto, as atividades a 

executar e o inter-relacionamento entre elas incluindo as interações das equipes da LICITANTE e 

desta com a CONTRATANTE.  

3. AVALIAÇÃO E APURAÇÃO  

3.1. AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS 1, 2 e 3 

As respostas apresentadas por cada licitante aos quesitos relativos ao Conhecimento do 

Problema e ao Plano de Trabalho (itens 6.1.1. e 6.1.2.) serão avaliadas com base nos conceitos 

abaixo definidos e receberão a pontuação correspondente, conforme segue:  

 Ótimo (10 pontos): a resposta atende completamente o quesito, tendo abordado de 

forma completa e adequada todos os aspectos relevantes;  

 Bom (8 pontos): a resposta atende o quesito com abordagem adequada dos aspectos 

relevantes, mas algum aspecto de menor relevância foi abordado inadequadamente ou 

omitido;  

 Regular (6 pontos): a resposta atende suficientemente o quesito, porém, nem todos os 

aspectos relevantes foram adequadamente abordados ou foram omitidos;  

 Insuficiente (4 pontos): a resposta não atende o quesito. A maioria dos aspectos 

relevantes não foram abordados, ou o foram de forma inadequada ou foram omitidos;  

 Ruim (2 pontos): Embora contendo alguma consideração pertinente, a resposta não 

aborda adequadamente nenhum aspecto relevante, mostrando-se inadequada, 

inconcludente e/ou incoerente.  

 Péssimo (0 pontos): resposta completamente equivocada ou ausência de resposta.  

Ainda, na avaliação das respostas aos quesitos acima, serão considerados os seguintes 

fatores:  
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 Clareza e concisão da exposição;  

 Consistência dos argumentos;  

 Suficiência de dados apresentados; 

 Justificação das conclusões; e  

 Coerência com as respostas dos outros quesitos.  

Tendo em vista que a clareza e concisão da exposição são fatores considerados na avaliação 

das respostas, o conjunto das respostas aos quesitos relativos ao Conhecimento do Problema e ao 

Plano de Trabalho, não deve ultrapassar 10 (dez) páginas. 

4. APURAÇÃO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA  

A Nota da Proposta Técnica (NT = Peso 6,0) será a média ponderada da pontuação obtida em 

cada quesito (nQi - Nota do Quesito “i”), observados os pesos (pQi - Peso do Quesito “i”) fixados 

acima nos quesitos de 1 a 6, conforme a seguinte fórmula:  
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ANEXO IX 
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, E A EMPRESA ______________, PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

 

Concorrência 003/2020. 

Processo Licitatório nº 100/2020. 

Contrato nº _____/_____. 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.º 1235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Secretária 

Municipal de Gabinete, Maria Emília Peçanha De Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, 

residente e domiciliada na Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, neste município de 

Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal nº 3.534/2017, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa __________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede na 

Rua/Av.___________________, nº. ______ Bairro: _____________, CEP.: ___________, no 

Município de ____________, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu Procurador 

Senhor _________________, Nacionalidade, Profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº. 

__________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e domiciliado na Rua 

_______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, no Município de ___________, 

Estado de ____________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado 

o que segue: 

 

CLÁUSULA 1.0 - DO OBJETO  

1.1 Elaboração de Projeto Executivo para o sistema de esgotamento sanitário do Município de 

Jaguariúna, conforme o Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e de acordo com o contrato nº 

115/2019 assinado junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de 

São Paulo. 

 

CLÁUSULA 2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

2.1- Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução, bem assim para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se 

nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguintes documentos: 

a) Edital da Concorrência n° 003/2020; 

b) Proposta Técnica e de Preços da CONTRATADA; e 

c) Processo Licitatório nº 100/2020. 

 

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. 
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CLÁUSULA 3 - PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE: 

3.1 A contratada deverá executar os serviços em no máximo oito (08) meses a partir da assinatura do 

contrato e em consonância com o Anexo VII- Cronograma Físico – Financeiro. 

 

3.1.1 Os produtos serão entregues à Contratante em conformidade com cronograma físico de 

entrega. 

3.2 Os prazos para análise pela Contratante serão de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia 

seguinte ao recebimento dos relatórios e documentos a serem entregues pela Contratada, de tal 

forma que os serviços não sofram perda de continuidade. 

 

3.3 Os relatórios e documentos avaliados pelo Grupo de Acompanhamento serão devolvidos para as 

correções e modificações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à 

Contratada.  

 

3.4 A Contratada executará o trabalho necessário sem custo adicional para a Prefeitura. 

 

3.5 Somente após a aprovação dos documentos pela Prefeitura serão pagas as parcelas das faturas 

pertinentes, de acordo com o Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico de 

Entrega de cada Produto. 

3.6 A Contratada deverá realizar a entrega de um Relatório Final (em duas vias) contendo todos os 

elementos aprovados nos relatórios referentes aos Produtos 01 até 05. O Relatório Final deverá ser 

apresentado em volume encadernado, assinado e rubricado pelos autores responsáveis e em arquivo 

eletrônico compatível com os softwares utilizados pela Contratante, de forma a permitir impressões, 

com plantas, textos e planilhas em formatos e adequados e gravados em CDs ou pen drives, 

dividindo em diretórios próprios, devidamente identificados. 

3.7 Todo o material de Impressões, Cópias, Plotagens em A0, A1, A4, coloridas ou em preto e 

branco, Encadernações e Mídias graváveis CD 700 MB, a serem entregues para a Prefeitura serão de 

inteira responsabilidade e expensas da Licitante Vencedora.  

3.8 É obrigatória a apresentação da(s) ART(s) dos projetos e estudos realizados, devidamente 

recolhida (s) e assinada (s) pelo(s) autor (s). 

3.9 O contrato resultante da presente licitação poderá ser aditado nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 4 - VALORES: 

4.1. O valor global para a prestação do serviço constante em Cláusula 1.1 é de R$______(____) 

devidamente aprovados pela CONTRATANTE. 
 
4.2 - Nos preços contratados estão incluídas todas as incidências fiscais, tributárias, trabalhistas, 

previdenciárias e demais encargos, que correrão por sua conta e responsabilidade, estando também 

abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, e alimentação, se necessários. 

 

4.3. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  
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02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 – Tesouro Próprio 

02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 – Recurso Estadual. 

 

CLÁUSULA 5 - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: 

5.1 A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrônica (NF-

e), ao seguinte endereço eletrônico: dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br, conforme serviços realizados e 

aprovados neste período, a qual será rubricada e atestada pela Secretária de Meio Ambiente e pelo 

fiscal designado para acompanhamento do Contrato. 

 

5.1.1 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente rubricada pela Secretaria de Meio Ambiente. 

 
5.1.2 Em caso de serviços efetuados por terceiros, quando devidamente autorizados pela 

Administração, a Nota Fiscal deverá ser emitida em favor da CONTRATADA, devendo ser 

anexada cópia desta na Nota Fiscal a ser emitida para a CONTRATANTE. 

 

5.1.3 Deverão ser obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número da 

Agência e o número da conta bancária na qual serão efetivados os pagamentos.  

 

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

CONTRATADA. 

 

5.1.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, juntamente com 

a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na execução do objeto (abrangendo 

férias, 13º salário, recolhimento previdenciário, vale refeição, contribuição sindical), assim com os 

comprovantes de pagamento da Guia de Previdência Social (GPS) e da Guia do FGTS e 

Informações à Previdência Social (GFIP). 

 

5.1.6 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações 

contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre 

o valor devido com base no IPCA-E, bem como juros calculados de acordo com a taxa de 

remuneração da caderneta de poupança, consoante artigo 1ºF da Lei 9.494/97, calculados “pró-rata 

temporis” em relação ao atraso verificado. 
 

CLÁUSULA 6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São também obrigações da CONTRATADA: 
 

6.1 Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua proposta e com as normas 

e condições previstas no edital e seus anexos, respondendo civil e criminalmente pelas 

consequências de sua inobservância total ou parcial. 
 
6.2 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, os 

requisitos de habilitação exigidos no edital de origem. 
 

mailto:dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br
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6.3 Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato ou os 

dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA 7 - RESCISÃO CONTRATUAL: 

7.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências previstas no 

presente contrato e na lei. 
 

7.2 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação 

judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, nos casos detalhados nos 

Incisos. I a XVII do Art.78 da Lei nº 8.666/93. 
 

7.3 No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em sua execução, a área 

gerenciadora 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. 
 
7.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa. 

 

7.5 Serão observadas as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 8 – PENALIDADES: 

8.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste 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 arts. 86 e 87 da lei Federal nº 

8.666/93 e art. 7º da lei Federal nº 10.520/02: 

 

8.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 

tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 

8.1.2. Multa, na seguinte situação: 

 

8.1.2.1. Moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 

entrega do objeto, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente 

inadimplida 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. 

 

8.1.2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total 

do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será 

efetivada a rescisão unilateral do contrato. 

 

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese 

de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal ou apresentar documento falso. 

 

8.1.5. Nos casos de declaração de inidoneidade, a CONTRATADA se penalizada poderá, decorrido 

o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida se a CONTRATADA ressarcir o Município pelos 

prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição. 

 

8.3. As multas serão, após o regular procedimento administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. 

 

8.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 8.1.2. 

 

8.5. A penalidade prevista na cláusula 8.1.2.2 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 COTNRATADA. 

 

8.6. 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, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do 

artigo 393 do Código Civil. 
 

CLÁUSULA 9 - VALOR DO CONTRATO: 

9.1 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$____________ (_____). 
 

CLÁUSULA 10 – VIGÊNCIA: 

10.1 Este contrato terá vigência de 08 (oito) meses contados de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA 11 - DA ANTICORRUPÇÃO 

11.1. 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 outra forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos 

gestores, fiscais, so as penas da Lei Fedreal nº 12.846/2013, regulamentada no Município de 

Jaguariúna pelo Decreto nº 3.655/2017. 
 

CLÁUSULA 12 – FORO: 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que não possa ser resolvida 

na esfera administrativa. 
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13.0. TOLERÂNCIA: 

13.1 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 de 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. 

 

14.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 

14.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e 

Notificação, conforme Anexo X do Edital, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo 

perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 

CLÁUSULA 15 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos da Lei n° 8.666/93. 
 
15.2 Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidos em decorrência direta ou 

indireta da execução deste Contrato, serão de única e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, que os recolherá sem direito a reembolso. 
 
E, por assim estarem justas e acordadas, assinam o Contrato as partes através de seus representantes 

já qualificados no Preâmbulo, do qual foram extraídas 2 (duas) vias de igual teor e único efeito. 

 

   Jaguariúna, ____ de _____ de 2020. 

 

________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Secretária de Gabinete 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  _______________________   __________________________ 
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ANEXO X 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2020 

Procedimento Licitatório nº 100/2020 

Contrato n° _____/____. 

Contratante: ____________________________________________ 

Contratada: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

OBJETO: Elaboração de Projetos Executivos para o sistema de esgotamento sanitário do Município 

de Jaguariúna, conforme o Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e de acordo com o contrato 

nº 115/2019 assinado junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de 

São Paulo. 

 

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 eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

 

 

Jaguariúna, __de ______ de ____. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Rita de Cássia Siste Bergamasco 

Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente 

CPF: 103.864.428-35  

RG: 11.938.039 SSP/SP 

Data de Nascimento: 02/12/1958 

Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Catão, nº 201, Jardim Botânico, Jaguariúna, SP 

E-mail institucional: ritab.secretariameioambiente@jaguariuna.sp.gov.br 

E-mail pessoal: ritaberg2010@hotmail.com 

Telefone(s): (19) 3867-9774 

Assinatura:______________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pela CONTRATANTE: 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Cargo: Secretária de Gabinete 

RG nº 22.552.439-9 SSP/SP 

CPF nº 120.339.598-13 

Data de Nascimento: 14/05/1966 

Endereço: Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna – São Paulo  

E-mail institucional: secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br 

E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com 

Telefone(s): (19) 3867-9724 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RG: __________________________ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:ritab.secretariameioambiente@jaguariuna.sp.gov.br
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ANEXO XI 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO Nº ___/____  

 

 

Concorrência nº 003/2020  

Objeto: Elaboração de Projetos Executivos para o sistema de esgotamento sanitário do Município de 

Jaguariúna, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital), e de acordo com o contrato nº 

115/2019 assinado junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de 

São Paulo. 

  

Contrato nº ______/______ 

  

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF sob nº 

46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita no CNPJ\MF sob nº 

_____________, a dar início à prestação de serviço do objeto do Contrato nº _____. 

 

 

Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA CONTRATADA  

 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


