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ANEXO l
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PESSOA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE

SANEAMENTO DO TRECHO MINEIRO DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

1. INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento é um instrumento exigido pela Lei 11.445/07, de
regulação do setor'de saneamento, Sua implementação possibilitará planejar as
ações do Município na díreção da universalização do atendimento.
A Lei 11.445/07 que estabelece a Política Nacional de Saneamento determina a
elaboração dos planos de saneamento básico, os quais deverão ser compatíveis com
os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.

O Plano Municipal de Saneamento poderá subsidiar todos os instrumentos
previstos na Lei 9433/97 e sua aplicação na Bacia do Rio Paraíba do Sul, pois o
referido plano contemplara diagnóstico da situação e de seus impactos nas
condições de vida, objetivos e metas de curto, médio e longo prazo.

A CTC - Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP após avaliação deste tema,
discutido em sua 3a reunião ordinária realizada em 16 e 17 de agosto de 2010,
recomendou ao- CEIVAP a necessidade de investimento nesta ação para os
Municípios do trecho mineiro da Bacia do rio Paraíba do Sul, que estejam inseridos
no FPM (Fundo de Participação dos Municípios) entre 06 a 1,2 e, definiu os
municípios a serem contemplados.

O Comité para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ~ CEIVAP,

criado pelo Decreto n°- 1.842, de 22 de março de 1996, no uso de suas atribuições,
aprovou recursos de seu orçamento de 2010 e 2011 destinando-os para a
contratação dos Planos Municipais de Saneamento.

2. OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por objetívo dar as diretrizes para a contratação
de Empresa Especializada pessoa jurídica, para a elaboração do Plano Municipal de
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Saneamento, para os seguintes municípios mineiros: Santa Barbara do Tugúrio,
Aracitaba, Fervedouro, São Sebastião da Vargem Alegre, São Francisco do
Glória, Santa Barbara do Monte Verde, Rosário da Limeira, Mercês, António
Prado de Minas, Silveirânia, Estrela Dalva, Senador Cortes, Volta Grande, Piau,
Argirita, Guidoval, Coronel Pacheco, Santana de Cataguases, Lima Duarte, Mar
de Espanha, Dona Euzébia, Pequeri.

3-ATIVIDADE
A contratada deverá, por um período de 24 (vinte e quatro) meses desenvolver o
Plano Municipal de Saneamento dos Municípios descritos acima, e, -para tanto,
sistematizar as informações contidas na Lei 11.445/07, nas deliberações do CEIVAP,
na Lei 9.433/97, no Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, nos
Cadernos de Ações de suas Bacias Afluentes, que defina melhor os objetivos, metas
com pertinência ao objeto do presente Termo de Referência.

4 - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS:
Os Planos Municipais de Saneamento terão no mínimo o seguinte conteúdo:

•S Diagnóstico da situação e de seus ímpactos'nas condições de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

S Objetivos e metas de curto, médio e longos prazos para a universalização,
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade
com os demais planos setoriais;

S Programas, projetos é açoes necessárias para atingir os objetivos e as metas,
de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros
planos governamentais correlates, • identificando possíveis fontes de
financiamento; , ' f

S Ações para emergências e contingências;
-s Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e

eficácia das ações programadas;

5-METODOLOGIA:
As ativídades básicas a serem desenvolvidas no processo de elaboração dos planos
municipais de saneamento básico estão agrupadas em 06 etapas e respectivos
produtos, conforme detalhado abaixo. Estes produtos serão obrigatoriamente
entregues pela contratada, de acordo com as 'diretrizes deste Termo de Referência e
nos prazos fixados na contratação.

5.1) ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho deverá detalhar
todas as etapas e ativídades a serem desenvolvidas para elaboração do PMSB, com
o estabelecimento de prazos, procedimentos técnicos e metodológicos, equipe
responsável, cronograma de execução e o projeto de mobilização social.
O Plano de Trabalho deverá conter todas as etapas e atívidades a serem

desenvolvidas, em consonância com o cronograma. Deverá conterfarabém os
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procedimentos técnicos e metodológicos, os equipamentos, dados-e equipe que
.será alceada em cada etapa ou atividade. O projeto de mobilização da população
deverá estabelecer a sistemática de reuniões, os fóruns de discussão e deliberação,
a proposta de comunicação, e os demais eventos de sensibilização, inclusive o
lançamento do processo de elaboração do PMSB. ,

Deverá incluir também o planejamento de mobilização e sensibilização nos diversos
âmbitos institucional, técnico e de lideranças.

O Plano de Trabalho deverá conter no mínimo:

S Metodologia para execução dq trabalho;
S Descrição das atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos

referentes a cada etapa; -
S Cronograma das atividades pertinentes ao objeto deste termo de referência;
S Fluxograma do trabalho definindo a sequência, a relação e a interdependência

de cada etapa e suas respectivas atividades;
/ Organograma da equipe do trabalho, entendida está, como o conjunto de

profissionais formado pela equipe contratada, equipe local e sociedade civil,
descrevendo a atribuição de cada agente no processo de execução do
trabalho. • '

Produto 1:
Relatório contendo o Plano de Trabalho.

5.2) ETAPA 2 - LEITURA TÉCNICA - Após a aprovação da Etapa 1 serão
desenvolvidas as pesquisas e os estudos técnicos necessários ao conhecimento da
realidade,, atualizada e sistematizada do sistema de saneamento dos Municípios.
Deve-se fazer levantamento das informações necessárias e já disponíveis no
município sobre os temas: Urbanismo, Sistema de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem, limpeza urbana è resíduos sólidos, inundações,
erosão, poluição dos meios receptores e saúde pública.
Especial atenção deverá ser dada às atividades de identificação de documentos,
pianos, bases cartográficas e bancos de dados disponíveis em fontes oficiais.' Esta
análise deverá permitir o efetivo conhecimento dos pròjetos dos sistemas, das
estruturas implantadas e da situação da prestação dos serviços de saneamento
básico do município.

Levantamento de dados

Deverão ser consultados dados e referências disponíveis nos órgãos a seguir indicados
'e outros que porventura contenham dados e/ou informações de interesse:
•/ INMET-instituto Nacional de Meteorologia
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s CEMIG - Companhia.Energética de Minas Gerais (dados píuviométricos);
S FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente;
•s IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas;
S' ANA-Agência Nacional de Águas;
•s IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (dados demográficos);
s CEIVAP - Comité para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; -
s CBH Preto e Paraibuna e COM P É - Comités da Bacia Hidrográfica dos

Afluentes Mineiros; '
s Ministério das Cidades;
S OUTROS.

Avaliação Preliminar

A Leitura técnica da realidade do Município terá como produto um Diagnóstico
Técnico da Situação do Saneamento no Município, avaliando suas fragilidades e
potencialidades. Esta etapa deverá ser executada ' utilizando os materiais
anteriormente levantados e complementando-os no que se fizer necessário.
O Diagnóstico Técnico da Situação do Saneamento nos Municípios deverá abordar

os seguintes aspectos; , • .
*/ Urbanismo (demografia, parcelamento, uso e ocupação do solo, planejamento

.. urbano);
'•*< Sistema de abastecimento de água (caracterização, sistema existente, situação

dos mananciais, estudo de demanda, aspectos legais e institucionais);
^ Sistema de esgotamento sanitário (caracterização, sistema existente, situação

dos corpos receptores, contribuição aos sistemas, possibilidades de tratamento,
aspectos legais e institucionais); '

•s Sistema de drenagem urbana (caracterização morfológica e hidroíógica das
. bacias hidrográficas, rede de drenagem, gestão do sistema);

s Sistema de limpeza urbana (caracterização, sistema atual de limpeza urbana,
transporte e disposição dos resíduos, dados, impacto sobre demais sistemas,
aspectos legais e institucionais);

s Inundações (microdrenagem e macrodrenagem -caracterização, dadosj impactos,
aspectos legais e institucionais);-

Y Erosão urbana (caracterização, repartição espacial, dados, aspectos legais e
institucionais); . •

s Poluição dos meios receptores (caracterização, dados, fontes de poluição difusa e
concentrada, impactos sobre os meios receptores, aspectos legais e
institucionais); .

s Saúde pública (caracterização, dados, impactos do sistema de saneamento sobre
as condições de saúde pública, aspectos legais e institucionais).
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Resumo Executivo

A Leitura Técnica deverá ser concluída com um Resumo Executivo das
principais conclusões quanto as fragilidades (debllidades) e potencialidades (forças)
do sistema de saneamento municipal, tanto aquelas relacionadas aos aspectos
setoriais, quanto vinculadas às políticas de desenvolvimento, aos conflitos entre
atores sociais ou aos instrumentos jurídicos e institucionais adotados.
Deverão ser apresentados no Resumo Executivo somente os problemas dominantes
em cada área do saneamento, ou seja, aqueles que causam interferência ao nível
municipal ou regional devido à sua extensão, gravidade ou impacto.

Para sua definição e hierarquização poderá ser necessária a elaboração de árvores
de problemas. De forma semelhante, as potencialidades deverão ser selecionadas
em função das possíveis consequências do seu aproveitamento sobre o futuro do
saneamento no município, justificadas por sua extensão, benefício ou impacto em
termos ambientais, sócio-econômicos ou institucionais.

Assim, para elaboração do Resumo Executivo deverão ser realizadas oficinas
técnicas para consolidação dos relatórios com a Prefeitura e de outros órgãos
envolvidos que deverão discutir e complementar os levantamentos e análises.
É essencial que o Resumo Executivo seja redigido de forma sintética, indicando os
aspectos essenciais em linguagem simples e sem jargões técnicos, para facilitar sua
compreensão pela maioria da população.

Produto 2:
Relatório contendo o Diagnóstico ' Técnico da Situação
Saneamento nos Municípios e o Resumo Executivo de fácil compreensão.

do

5.3) ETAPA 3 - LEITURA COMUNITÁRIA - Após a aprovação da Etapa 2. será
dado início à etapa de Leitura Comunitária da realidade do saneamento municipal.
Deve-se salientar que, diferente do processo tradicional de construir diagnósticos, a
atividade de "ler a realidade municipal" não deverá ser leitura exclusiva de
especialistas, e . pressupõe olhares diversos sobre uma mesma realidade. Nesse
sentido, as Leituras Técnicas produzidas por profissionais e expressas no Resumo
Executivo deverão ser confrontadas com as Leituras Comunitárias, feitas pela
população, sob os pontos de vista dos diferentes segmentos.

Esta etapa deverá mobilizar a população para que estude o Resumo Executivo e faça
uma Leitura Comunitária dos aspectos ali levantados.

A Leitura "Comunitária deverá reunir registros de memória das pessoas e grupos
sociais, apontar elementos da cultura e da vivência e, assim, permitir que se
construam releituras coletivas dos conflitos, problemas, riscos e potencialidades de
desenvolvimento de cada município.
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Sensibilização e Mobilização

Esta é a fase dos trabalhos na qual deverá ser promovido ações e atividades que
garantam, o envolvimento dos diversos segmentos sociais distribuídos em todo o
território municipal, a fim de que todos os cidadãos participem no planejamento do
saneamento e possam intervir na realidade de seu Município.

Para que o processo de elaborar o PMSB seja público e transparente é importante
que se construam estratégias eficazes de comunicação pública, de amplo alcance.

Para alimentar e consolidar a leitura comunitária da realidade e a participação em
geral, é importante que o público encontre as informações técnicas sistematizadas
em linguagem acessível à maioria, já que essas informações serão importantes
para orientar as discussões no sentido de estabelecer uma compreensão geral do
saneamento municipal.

A sensibilização e a mobilização da sociedade deverão deixar claro ao público que
a elaboração do PMSB, especialmente a leitura da realidade do saneamento
municipal, não é uma atividade exclusiva de técnicos, mas deverá ser enriquecida
com as interpretações dos diferentes segmentos sociais do Município. É fundamenta!
para a implementação das ações previstas no PMSB, do ponto de vista sócio-
econômico, cultural e ambiental, que a sensibilização e a mobilização da
comunidade ocorram durante todas as fases do processo.

5.3.1 - Oficina 1- Da Discussão da Leitura do Saneamento Municipal - Esta
Oficina Pública 1 deverá ser realizada para trabalhar a leitura da realidade do
saneamento municipal verificando suas potencialidade e conflitos, tanto no, âmbito
da Leitura Técnica quanto da Leitura Comunitária, sistematizar as principais
conclusões e definir orientações para a solução dos, problemas de saneamento do
Município e os dilemas de seu desenvolvimento sustentável, a serem avaliados nas
etapas subsequentes. .

A realização deste evento deverá ser divulgada com pelo menos 15 dias de
antecedência, por meio de documento sintético, em linguagem acessível. O conjunto
completo das informações do Diagnóstico e do Resumo Executivo deverá ficar a
disposição para consulta pública.

A oficina deverá ser gravada e suas principais conclusões e consensos/acordos
decorrentes do confronto entre as Leituras Técnica e Comunitária registrados em
Ata, assinada pelos representantes das comunidades, sociedade civil e órgãos
públicos, de modo a subsidiar as etapas subsequentes do trabalho.

Produto 3: ,
Gravação audiovisual, Ata e relatório conclusivo da Oficina 1.
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5.3.2 - Oficina 2 - Da Visão de Futuro, Objetívos e Prioridades; Discussão das
Estratégias, Díretrizes a Ações - Após a aprovação do Produto 3, deverá ser
organizada uma oficina para discutir a situação futura desejada, a visão de futuro e
os temas prioritários para utilização no PMSB.

Definida e pactuada a Visão de Futuro, deverá se partir para a definição de
prioridades que deverão ser trabalhadas para tentar alcançá-la.

Cada uma das variáveis essenciais utilizadas na Oficina 1 para caracterização e
análise da realidade municipal deverá ser considerada para avaliação das diferentes
alternativas e estratégias de desenvolvimento propostas, e a partir das mesmas
avaliar as diretrizes e ações que possibilitarão a trajetória dê mudança para a
situação futura desejada.

As dirétrizes oriundas das estratégias deverão se consubstanciar em ações
claramente identificadas e aprovadas pela sociedade civil e o setor público.
As propostas de investimentos nessas ações,' inseridas no PMSB, servirão para
orientar as prioridades de governo definidas no Plano Plurianual (PPA) do
Município, nas Diretrizes Orçamentarias (LDO) e nos orçamentos anuais (LOA).
As estratégias, ações e instrumentos são os caminhos para construir a cidade que
se deseja quanto ao saneamento, e devem ser discutidos e pactuados com todos os
participantes do processo para se assegurar condições necessárias para
'transformar a realidade do Município.

Na discussão das ações, diretrizes e estratégias serão considerados a Política
Nacional e a. Estadual de Recursos Hídricos, o Plano de Recursos Hídricos da bacia
do,rio Paraíba do Sul e a Política Nacional de Saneamento Básico.

A realização deste evento deverá • ser divulgado com pelo menos 15
dias de antecedência, por meio de documento sintético, em linguagem acessível. O
conjunto completo das informações deverá ficar a disposição para consulta pública.

A Oficina 2 deverá ser gravada e suas principais conclusões e consensos/acordos
registrados em Ata, assinada pelos representantes das comunidades, sociedade
civil e órgãos públicos, de modo a- subsidiar a etapa-subsequente do processo. .

A importância desta oficina está em fornecer subsídios para elaboração/implantação
dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, em especial o
enquadramento dos corpos de água, uma vez que a mesma indicará também o
uso pretendido para os recursos hídricos no futuro.

Produto 4:
Gravação audiovisual, Ata e relatório conclusivo da Oficina 2.
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5.3.3 - Oficina 3 - Anteprojeto de Lei do PMSB - A construção do PMSB deverá
concluir a discussão pública gerando uma minuta de Projeto de Lei, contendo os
mapas adequados, e definindo:

s 'Fundamentação legal;
s Política urbana;
•s Estratégias de desenvolvimento e objetivos;
s Ações, programas e projetos a serem implementados;
•s Diretrizes para gestão do PMSB;
-s Instrumentos jurídicos, institucionais e políticos complementares, incluindo

aqueles previstos na Política Municipal de Saneamento.

Esta Oficina 3 deverá ser realizada com os representantes do setor público, do
setor privado e da sociedade civil para discutir a minuta do projeto de Lei, bem como
ser gravada e suas principais conclusões, consensos/acordos registrados em Ata,
assinada pelos representantes das comunidades, sociedade civil e órgãos públicos
de modo a subsidiar a etapa subsequente ' .

Produto 5: Gravação audiovisual Ata, Minuta de Projeto de Lei e relatório conclusivo
da Oficina 3.

5.4) ETAPA 4 - VISÃO DE FUTURO - Construção da Visão de Futuro - Esta
atividade se dará em duas etapas, sendo a primeira uma análise do Plano Diretor e a
segunda a construção da visão estratégica do setor de saneamento propriamente
dita. •

A partir das leituras da realidade do saneamento do município e de seu confronto
com o cenário^ prospectivo deverá ser definida a Visão de Futuro que irá embasar o
desenvolvimento sustentável e integrado do município.

Essa Visão de Futuro deverá ser uma consubstanciação do futuro desejado para o
saneamento do Município. Deverá ser gerado um slogan ou imagem de fácil
divulgação, que defina o futuro esperado pela comunidade e pelo governo municipal.

A , definição da visão de futuro, dos objetivos e temas prioritários (eixos
estratégicos) e os resultados das duas leituras da realidade municipal serão
sistematizados num documento síntese, e a partir deste se definirão os objetivos,
temas prioritários e a visão futuro do Município.
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Visão Estratégica

As estratégias deverão ser um pequeno número de instrumentos essenciais para
evitar as tendências pessimistas visualizadas no cenário prospectivo e ao mesmo
tempo assegurar a realização das tendências otimistas, ou pelo menos das
conservadoras. . .

Para a definição das estratégias devem ser avaliadas as potencialidades e forças
cruzadas com os riscos e ameaças decorrentes dos problemas dominantes.
A partir das estratégias deverão decorrer ações e projetos específicos e
hierarquizados, recomendando-se para esses fins o estabelecimento de árvores de
soluções.

As estratégias deverão apontar ao Município os principais caminhos para a eficiência
e sustentabilidade do saneamento, para a manutenção da qualidade de vida da
população, nos próximos 10 anos, além de abranger os caminhos que possam
resultarem melhoria da qualidade e quantidade de água na bacia. .

\s estratégias deverão ser definidas em linguagem clara e concisa, formando

expressões de fácil compreensão. Idealmente, a visão de futuro e as estratégias
devem ser tão claras e consensuais que permitam o comprometimento do poder
público e dos demais agentes sociais, e a mensuração dos avanços ou retrocessos
em sua direção.

As diretrizes, por sua vez, deverão ser para cada estratégia o marco ordenador que
permitirá definir e".avaliar com clareza as ações vinculadas a cada uma delas. As
ações deverão ter seus agentes identificados, serem quantificadas e preverem um
cronograma de execução, uma vez que as propostas de investimentos inseridas no
PMSB servirão para orientar as ' prioridades de governo definidas no Programa
Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentarias (Lei de Diretrizes Orçamentarias) e
n o s orçamentos anuais . . . .
(Lei Orçamentaria Anual) do Município.

O relatório desta etapa do PMSB deverá conter:
•

s A visão de futuro do setor de saneamento municipal;
s A lista das estratégias de desenvolvimento de saneamento municipal, compatíveis

com perspectiva da bacia;
S A definição dos objetivos e das ações vinculadas a'cada estratégia;
S A definição dos projetos vinculados a cada ação estratégica; Identificação dos

agentes públicos, privados, sociais e comunitários envolvidos na implementação
de cada projeto; e da capacidade das instituições para participar do mesmo.

•S Cálculo dos custos estimados e cronograma de implantação de cada projeto
durante a vigência do PMSB;
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Recomendações
saneamento.

para a implantação de sistema de gestão integrado do

Considerando a importância desta etapa no contexto do trabalho, deverão ser
considerados os temas críticos. •

Temas Críticos:

Os temas críticos são as alavancas que possibilitam alcançar a visão estratégica do
saneamento formulada anteriormente. São 'temas críticos para o futuro do
saneamento da cidade aqueles que têm resultados significativos sobre uma questão
determinada como: melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes; capacidade
de resolver vários problemas simultaneamente; capacidade de beneficiar a uma
ampla parcela da população ou de atividades, etc.

Serão abordados, também, os principais obstáculos existentes ao atingimento da
visão estratégica, como conflitos ambientais e técnicos, restrições legais internas e
externas. .

Estes itens são trabalhados utilizando metodologia de grupos, com a seguinte
sequência metodológica:

S Determinação dos requisitos impostos pela visão estratégica;
•S Agregação das disparidades em grupos críticos.

Produto 6 Relatório conclusivo sobre 'Visão de Futuro, Estratégica e Temas
Críticos contendo objetivòs e metas de curto, médio e longos prazos.

Nesta etapa será possível fornecer subsídios para elaboração/implantação dos
instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, em especial o
enquadramento dos corpos de água, uma vez que a mesma indicará também o
uso pretendido para os recursos hídricos no futuro.

5.5) ETAPA 5 - Da Elaboração de Díretrizes para a Gestão - Concluída a etapa 4,
serão definidas as formas de gestão do saneamento do município com especial
atenção para a necessidade de que o PMSB tenha abrangência sobre a totalidade do
território do Município.

Considerando a Capacidade Jurídica, Institucional e Administrativa do Município
deverá ser prevista a entidade que irá regular o saneamento de cada município.

Cabe v destacar que o exercício da função de regulação, conforme á Lei
1 1 .445/07, atenderá aos seguintes princípios:
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I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentaria e
financeira da entidade reguladora;
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetívidade das decisões.

Com a mesma metodologia de participação a tarefa nesta etapa é desenvolver as
estratégias que permitam alcançar os objetivos, apoiando-se nas diretrizes apontadas
nos temas críticos.

Nesta etapa deverão ser estabelecidas "diretrizes para o atendimento de diretrizes
e metas através de programas, projetos e ações compatíveis com plano plurianual
e com demais planos governamentais correlates, identificando, possíveis fontes
de financiamento.

Deverão também ser identificadas ações para emergências e contingências;
mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia
das ações programadas.

Produto 7: Documento contendo propostas de programas, projetos e ações
necessárias ao atendimento das diretrizes e metas, e identificação de possíveis
fontes de financiamento. ' '

5.6) ETAPA 6 - Da Consolidação da Proposta - Tendo sido aprovado o relatório
das duas etapas anteriores, partindo dos acordos, pactos e consensos das
audiências públicas, deverão ser finalizados as propostas dos PMSB.

x

Todas as políticas, estratégias, ações, programas, projetos, diretrizes e
instrumentos propostos i deverão ser caracterizados quanto à sua natureza,
espacialídade (quando couber), prazo de implementação e custos estimados.
Deverão ser indicados projetos estratégicos para a adequação e implantação dos
sistemas de drenagem pluvial; redes e sistemas de tratamento de água, esgotos
sanitários; alternativas para coleta e tratamento de resíduos sólidos.

Produto 9: Relatórios descritivos e analíticos, mapas primários e temáticos, gráficos,
tabelas, entre outros, que deverão sintetizar os itens acima citados.

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS:

Os recursos financeiros serão liberados após aprovação dos produtos em reuniões
prévias com a AGEVAP.

Os produtos deverão ser entregues com o título da respectiva Etapa o qual está
inserido, editado, para cada município, documento em tamanho A4, a ser entregue

—— —^
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em 2 (duas) vias impressas e encadernadas e 2 (duas) vias em meio digital (CD-R ou
CD-RW), para a AGEVAP. Os Produtos 3, 4 e 5 referente à gravação audiovisual
deverão ser entregues em meio digital (DVD).
Além do relatórios, em condições de ser impresso, deverão ser fornecidos todos os
textos, planilhas e demais documentos em softwares do Microsoft Office.

7 - CRONOGRAMA FÍSICO:

TDR

Et:t|)3

Pljno do Trabalho

Leitura TOcnica

Lciluta Comunil.irij

Visão tlc Fuluro

Dirolrizes para a GostjQ

Consolidação da
Proposta

Doif^nbulso

20;',

20%

10', j

10%

30%

Item

1

2

Z

4

5

6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MM

=!iLo[j^jo

Entrega do Protiuli) 1

_ev,intampnlo da dados

Avafiaçjo Preliminar

Resumo Executivo

Entrega do Produto 2

Olicina 1 - Discussão da Iciluro do
Saneamento Municipal

Entrurja do Produto 3

Oficina 2 -Discussão das
eslralõqias. diretiizos o acões

Entioiia do Piodirto 4

Oficina 3 - Antcprojclo tia Loi do
PMSB

Entrega do Produlo S

Viíão Eslralér]ica

Temas críticos

Enlrpga do Produto G

Eljburjçõu

Entioya do Pioduto T

Coii5olidjCao

Entrerja do Produto Final

CronoJjiama Físico

1 2 3

í

4 s a

— ...

7
•

9 10

—

11 12 13

_

14

—

15 ; 16

—

17

—

1B ', 19; 20 21 22

-

23

—

_

24

8 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

8.1. Poderá participar desta Seleção de Fornecedores qualquer pessoa jurídica
interessada que comprove sua especialização quanto ao objeto deste TdR - Termo
de Referência, que esteja cadastrado junto à AGEVAP, solicite o Ato Convocatório e
atenda todas às exigências previstas no mesmo.

8.1.2. Para cadastrar-se o interessado deverá preencher "Ficha Cadastral", que se
encontra disponível no site :;ievap.org.cr, acessível tanto na guia "Seleção de
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Fornecedores" localizada na parte superior da página ou mesmo na "Agência", no
Aviso de Seleção na parte inferior da página..

8.1.3. A aquisição do Ato Convocatório não terá custo e estará disponível na sede da
AGEVAP, podendo ser solicitado através de carta; por e-mail:
agevap@agevap.org.br; ou ainda ser retirado diretamente na sede da AGEVAP,
localizada no prédio da Associação Educacional Dom Bosco - AEDB, sito à Estrada
Resende-Riachuelo, n° 2535, 4° andar - Morada da Colina - Resende/RJ.

8.1.4. Não poderão participar da presente Seleção de Fornecedores as empresas
que não comprovarem que solicitaram o Ato Convocatório.

8.2. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas nas seguintes condições:

8.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação.

8.2.2. Declaradas inidôneas pela Administração Pública ou que tenham sido
suspensas de contratar com o AGEVAP.

8.2.3. Tenham em seu quadro permanente ou de prestadores de serviços eventuais,
profissionais que sejam membros ou parentes de qualquer funcionário da AGEVAP
-(Órgãos da Administração, Diretoria, Assembleia Geral, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal), e CEIVAP.

8.2.4. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas em. sistema de
consórcio.

9 - DO VALOR
O valor máximo previsto para 'o atendimento deste Termo de Referência é de R$ ~

2.000.000.00 (dois milhões de reais) de acordo com o estabelecido pelo CEIVAP, e
em atendimento a Resolução ANA —424 na modalidade Coleta de Preço.%

9.1 - No valor total do contrato deverá obrigatoriamente englobar todos os custos de
mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de deslocamento
(aéreo e/ou

terrestre), despesas de alimentação e hospedagem, despesas computacionais,
impressão e duplicação de relatórios e demais despesas necessárias à perfeita
elaboração do produto a ser apresentado.

9.2 - Os pagamentos serão efetuados, no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da
aprovação dos relatórios gerados referentes à elaboração de cada produto,
analisados pelo Grupo de Trabalho e pela AGEVAP.
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9.3 - A proposta deverá ter prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias

10-PRAZOS .

O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) anos, ficando estabelecido que
todas as ações e atividades-dos profissionais, independentemente da data em que
forem iniciadas, deverão ser finalizadas, no máximo, quando do encerramento do
contrato entre a AGEVAP e a contratada.

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS'

DATA DO EVENTO:

HORÁRIO:

LOCAL:

E-MAIL:

TELEFONE:

30/03/11

09:30 horas

Sede da AGEVAP Estrada Resende -

Riachuelo, 2535, Morada da Colina,

Resende/RJ, Prédio da AEDB

Associação Educacional Dom Bosco, 4°

andar. ,

aQev2O(3>aqevap.orq.br
. \) 3355.8389

2011.

FLAVIO ANTONlO\SIMOES

COORDENADOR TECN1CO1 DA AGEVAP

EDSON GUARACY LIMA FUJITA
\J \J '

DIRETOR - EXECUTIVO DA AGEVAP
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES DE IDADE

ATO CONVOCATÓRIO N°. 008/2011

Nome da Empresa .

completo_

. CNPJ n°
sediada - (endereço

_) DECLARA, sob as penas da lei, que não possui
em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho,
salvo na-condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), (Lei n° 9.854/99 e
Decreto n° 4.358/2002).

Resende/RJ, de de 2011

Assinatura do Representante
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ANEXO 111
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CNPJ n° sediada
(endereço
completo)_

, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo do Ato Convocatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Resende/RJ, de de 2011.

Assinatura do Representante
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ANEXO IV
PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA,

DE PREÇOS, E FORMULAÇÃO DA NOTA FINAL DA PROPOSTA.

1. Para julgamento das Propostas Técnicas serão avaliados e pontuados os seguintes
quesitos: . . ,

A. Experiência Específica da Consultora relacionada ao serviço (O - 40 pontos);
• B. proposta Técnica propriamente dita (O - 30 pontos); e,

C. Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave (O - 30 pontos).

2. A nota da Proposta Técnica será dada pelo somatório dos pontos atribuídos aos quesitos:

Do QUESITO A, experiência específica da consultora, relacionada ao serviço,

3. A Experiência Específica da Consultora (A) será avaliada e pontuada de O a 40 (zero a
quarenta) com base nos atestados apresentados, conforme descrito no Ato Convocatório,
em especial no tópico que trata da PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N°2) • .

4. Para cada atestado apresentado, serão avaliados os critérios abaixo estabelecidos,
podendo alcançar um máximo de 40 (quarenta) pontos assim computados;

Pontos atribuídos

A Experiência espe'cífica da consultora relacionada ao serviço,
Trabalhos executados, comprovados através de atestados de
Capacidade Técnica registrado e acervado em seu Órgão de Classe,
devidamente autenticado:
• se ria área de Estudos, Análise de Plano de Bacias, Levantamento

Cadastral, Planejamento, Gerenciamento de Projetos, Construção de •
Base de Dados, Audiências Públicas, 5 (cinco) pontos 'por trabalho
(máximo 40 pontos);

Pontos
Máximos

40

40

5. Os atestados, e correspondentes certidões, serão analisados e pontuados de acordo com
o seu conteúdo. Sendo que, se num único atestado, e correspondente certidão, estiver
claro que trabalhos absolutamente distintos e com a adequada complexidade foram
agrupados no mesmo, estes trabalhos serão analisados e pontuados individualmente.
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Do QUESITO B, proposta técnica propriamente dita,

6. Na Proposta Técnica (B) propriamente dita, conforme estabelece o Anexo l do Ato
Convocatório, a proponente deverá descrever com objetividade e síntese o Conhecimento
do Problema, a Metodologia para desenvolvimento dos .serviços, que serão avaliados e
pontuados, conforme detalhado a seguir.

Pontos atribuídos
B.1
B.2
B.3

Conhecimento do Problema
Metodologia -
Plano de Trabalho

Pontos Máximos
10
10
10

B Proposta Técnica Total Máximo 30

7. Cada sub-critério referente à Proposta Técnica (B) será avaliado separadamente, sendo
atribuídos percentuais diferenciados para cada um, conforme explicitado abaixo:

Percentuais atribuídos aos sub-critérios de avaliação da proposta
técnica

B.1
B1i (i)
B1ii(ii)
B1iii (iii)

Conhecimento do Problema .
Conhecimento da região
Descrição do entendimento do problema
Objetividade e síntese

- . Total
B.2
B2i (i)

B.3
B3i (i)
B3i (ii)

B3i (iii)

Metodologia
Descrição metodológica da execução das atívidades
previstas

Total
Plano de Trabalho
Detalhamento das atividades
Programa de trabalho — alocação da equipe técnica por
atividade e recursos mobilizados
Cronograma físico de elaboração do trabalho

Total

Pontos
percentuais

. í%)
1

25
55
20
100

100

100

40^
40

20
100

Do QUESITO C, experiência e o conhecimento específico da equipe chave,

8. A Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave (C) proposta pela
Consultora para desenvolvimento dos serviços serão avaliados e pontuados a partir dos
seus respectivos currículos com os atestados com pró bato rios apresentados.

N

9. Para o Coordenador, deverá ser apresentada declaração de concordância com á
indicação. Para os demais membros da Equipe Chave deverá ser apresentada Termo de
Compromisso de participação.
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10. Será considerado, para efeitos de avaliação dos profissionais componentes da equipe
chave, o máximo de 5 (cinco) atestados, Os que excederem estes totais não. serão
avaliados. Para a avaliação do profissional, caso a proponente envie um número de

• atestados superiora 5 (cinco), serão avaliados/considerados, em ordem cronológica, os 5
mais atuais. ' •

11. A pontuação máxima atribuída a cada membro da equipe é apresentada no quadro a
seguir.

Pontos atribuídos:

c.

C1 ,

C2

C3

C4
C5
C6

Pontos
máximos

Equipe-chave
Coordenador (com nível superior, com formação em
Engenharia ou Ciências Exatas com no mínimo 15 anos de
formado).
Profissional de nível superior com formação em Engenharia.
Profissional de nível superior com formação em
Admistracão/ciências conta beis/economia.
Profissional de nível superior com formação em Serviço Social.
Profissional de nível superior com formação em Comunicação
Profissional de nível superior com formação em Tl.

9

5

4

2
2
2

C7 Profissional de nível Superior com formação Jurídica 6
C Experiência da equipe chave Total Máximo 30

12. Cada sub-critério referente à Equipe-Chave será avaliado separadamente, sendo
atribuídos percentuais diferenciados para cada um, conforme explicitado abaixo:

Percentuais atribuídos aos sub-critérios de avaliação para
qualificação da equipe chave.

Ci
(i) Tempo de Formado (contado em anos, até um máximo de 15
anos, sendo atribuído um ponto percentual por ano de formado)

r.. Experiência comprovada em coordenação e gerencíamento de
11 Planos, programas e projetos, 5 pontos/serviço-

Máximo possível
Ciii

Pontos
Percentuais

15

25

40
(ii) Formação Académica
Mestrado (se na área de Planejamento Urbano diretamente
relacionado a Recursos Hídricos 1 0 pontos; máximo de 10
pontos).
Especialização com carga horária mínima de 360h (se na área de
Administração Pública, Gestão de Recursos Hídricos 20 pontos, se
em outras áreas 5 pontos; máximo de 30 pontos).

Máximo possível

- Civ

(íií) Adequação para o projeto (coordenação e gerencíamento em
ações de Planos, Estudos, Projetos, Programas e Produção de
artigos publicados em congressos e periódicos):

10

30

40

' 20
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• se nas áreas de Estudos, Projetos, Programas 5 pontos por cada
trabalho, máximo de 4 trabalhos;
• se na área educação ambiental, mobilização social e
planejamento, 5 pontos por trabalho máximo de 4 trabalhos;

• se na área de Tl, 4 pontos por trabalho máximo de 5 trabalhos.
\l

100

13. É necessária a apresentação do Diploma para comprovação da (formação dos
profissionais constante da equipe chave, sob pena de comprometera pontuação.

13.1. Na falta do Diploma que comprove a formação do profissional, citado no item 13
acima, será aceito declaração (autenticada) que o profissional cumpriu suas
obrigações, e se encontra regular, aguardando a certificação final.

14. A nota mínima obtida ha avaliação da Proposta Técnica será de 50 (cinquenta) pontos, as
propostas que não alcançarem este patamar serão desclassificadas.

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
»

Dos critérios para julgamento da proposta de preço,

15. Fórmula para a determinação das notas financeiras (Nf):

Nf =ÍOOxFmin/F

Onde:
Nf = nota financeira;
Fmin = proposta financeira mais baixa dentre as apresentadas; e,
F= preço da proposta em avaliação.

FORMULAÇÃO DA NOTA FINAL DA PROPOSTA

16. Na avaliação final das propostas, na composição da média ponderada que definirá a Nota
final da proposta, a nota técnica responderá por 60% (sessenta por cento) da nota final e
a nota financeira por 40% (quarenta por cento), adotando-se, portanto os seguintes
Pesos:

T = 0,6; eP=0,4.
i

17. Fórmula para determinação da Nota Final (N), correspondente à combinação das notas
técnicas (Nt) e financeiras (Nf):

N = Ntx f+Mf xP

46



MO:.

AGEVÂP Origem: AGEVAP/CEIVAP-RJ

Ato Convocatório N°
008/2011

Ano
2011

Folhas

47

. Rub

18. Para o cálculo da Nota Final (N), a aproximação será feita até a segunda casa decimal,
desprezando as demais frações.

19. Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, o desempate será procedido por
, meio de sorteio, que será realizado em sessão pública em hora, data e local a ser definido

pela AGEVAP. -

20. Cada proposta será avaliada tomando por base sua adequação ao objeto descrito no Ato
Convocatório. A Proposta Técnica será considerada inadequada, e consequentemente
rejeitada nesse estágio, caso deixe de atender a aspectos relevantes demandados, ou
deixe de alcançar a nota técnica mínima de 50 (cinquenta) pontos.
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ANEXO V
PLANILHAS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA

Quesitos

-Experiência Específica da Proponente
relacionada ao serviço

(pontos) -

Proposta Técnica propriamente dita .
, (pontos)

Experiência e o Conhecimento
Específico da JEquipe Chave

(pontos)

Total

Empresa
A

-

Empresa
B

•v

Empresa
C

Empresa
n

Observações:

Na avaliação final das propostas, na composição da média ponderada que definirá a
Nota final da proposta, a nota técnica responderá por 60% (sessenta por cento) da
nota final e a nota financeira por 40% (quarenta por cento), adoíando-se, portanto os
seguintes Pesos:

Fórmula para determinação da Nota Final (N), correspondente à combinação das
notas técnicas (Nt) e financeiras (Nf):

N = Nt x T + Nf x P

Para o cálcuío da Nota Finai (N), a aproximação será feita até a segunda casa
decimal, desprezando as demais frações.
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ATO CONVOCATÓRIO N° 008/2011

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

E-mail:

TEL./FAX:

SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para a elaboração de Planos de Saneamento
Municipais de acordo com as especificações constantes neste ato convocatório para
o período de 24 .(vinte e quatro) meses, inclusive:

VALOR MENSAL (R$):
VALOR MENSAL (por extenso):
VALOR GLOBAL (R$):
VALOR GLOBAL (por extenso):

CONTA
Conta:

BANCARIA: Banco: ;Agência:

Declaramos estar cientes e de acordo com todos os termos e especificações
contidas no Ato Convocatório 008/2011 e seus anexos, principalmente no Termo de
Referência, Anexo L

DATA: ASSINATURA
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ANEXO Vil
PLANILHA DE CÁLCULO DA PONTUAÇÃO DE PREÇO

QUESITO

AVALIADO

VALOR GLOBAL

EMPRESA
PREÇO

COTADO

-

/

MENOR PREÇO

COTADO

•

ÍNDICE DE
PREÇO

D

(*) IP (índice de preço) éjgual ao VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE MENOR
PREÇO dividido pelo VALOR GLOBAL da OFERTA de cada uma das demais
Participantes, íevando-se em consideração até duas casas decimais, e desta
maneira, a pontuação da proposta de menor preço será igual a 1,00 (um, vírgula,
zero, zero).
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ANEXO VII!
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Prezados Senhores:

Credenciamos o (a) portador (a) do RG

e CPF n° , nosso(a) bastante PROCURADOR(a) para
representar ' . a Empresa

inscrita no CNP J
sob n° no ATO CONVOCATÓRIO de número 008/2011
da AGEVAP, a quem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os
documentos, impugnar, receber intimações e notificações, tomar ciência de decisões,
acordar, transigir, interpor recursos ou desistir da interposição de recursos, enfim
praticar todo e qualquer ato necessário a perfeita representação ativa do outorgante
em qualquer fase do certame.

RESENDE, de, 2011.

Assinatura do(s) Representantes(s) Legal(is)

EMPRESA

CNPJ

OBS. Esta declaração deverá estar com firma reconhecida
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ANEXO IX
TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RtO PARAÍBA DO SUL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-
GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HiROGRÁFICA DO

• RIO PARAÍBADO SUL - AGEVAP E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Associação Pró-Gestão das Águas da' Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul - AGEVAP, sediada na Estrada Resende Riachuelo n° 2535, Morada da Colina,
Resende/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.422.000/0001-01, neste ato
representada por seu Diretor-Executivo Edson Guaracy Lima Fujita, brasileiroj

casado, Engenheiro Químico, inscrito no CPF/MF sob o n°: 163.266.289-20, portador
da C.l. n° 598692-3 expedida pela SSP/PR residente na rua Professor Roberval
Froes n° 335- Bairro Jardim América, São José dos Campos/SP, CEP: 12.242-460 e
pelo Coordenador Técnico Flávio António Simões, brasileiro, separado,
Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n- 9.047.158, expedida pelo
SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n9 887.688,998-15, residente e domiciliado na Rua
Cel. Pedro Marcondes, n^ 126, Jdm Flamboyant, Tremembé - SP, CEP 12.120-000,
doravante ̂ denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, xxxxxxxxx,
sediada na rua xxxxx n° xxxxx- xxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob n° xxxxxxxxxxxx,
neste ato representada porxxxx, brasileiro(a), xxxxx, xxxxxx, portador(a) da C.l. xxxxx
e do CPF/MF sob n° xxxxxxxxxx, residente xxxxxxxxxxxx, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do
Ato convocatório N° 001 /201.1.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

.1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa de consultoria
para elaboração de Planos de Saneamentos Municipais, de acordo com as
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo l) e neste Ato
Convocatório 008/2011 cumprindo todas as especificações estabelecidas na
proposta de preços e documentos apresentados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1.- O presente contrato é firmado em decorrência do Atov Convocatório N°
008/2011, oriundo do Processo Administrativo - Seleção de Fornecedores, de acordo
com as disposições contidas na RESOLUÇÃO ANA 'N° 424/2004 e de outras
cominações legais pertinentes. * ' .

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

3.1 - Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor
as partes declaram ter pleno conhecimento: -

3.1.1 -r- Ato Convocatório de Coleta de Preços N° 008/2011 e seus Anexos;

3.1.2 - Proposta de Preços e documentos apresentados pela CONTRATADA no Ato
Convocatório.

,3.2 - Em caso de divergência entre os documentos integrantes e o contrato,
prevalecerá este último. •

3.3 - Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em
complemento deste contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução
adequada do objeto contratado dentro dos mais altos padrões da técnica atual.

3.4 - Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execução deste contrato, estas
devem' ser dirimidas pelo CONTRATANTE, de modo atender às especificações
apresentadas como condições essenciais a serem satisfeitas.
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3.5 - O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento
específico .que importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que
sejam assinados por representantes legais dás partes, observando os-limites e as
formalidades legais. ,

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 - São obrigações do CONTRATANTE:

4.1.1 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às suas
obrigações.

4.1.2 - Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado.

4.1.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um servidor
especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o Contrato.

4.1.4 - Providenciar todas as publicações oficiais pertinentes

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - São obrigações da CONTRATADA:
/ -

5.1.1 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela
CONTRATADA.

5.1.2 - Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação. - •

5.1.3 - Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma
que os serviços a serem executados mantenham todas.as especificações técnicas e
qualidades'exigidas neste Ato Convocatório e seus Anexos, cumprindo todas as
especificações estabelecidas na proposta de preços' e documentos apresentados ao
CONTRATANTE, bem como no Termo de Referência (ANEXO l) do Ato
Convocatório 008/2011. , -
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5.1.4 - Refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se,
verificada incorreção e constatado . que o erro é da .responsabilidade da
CONTRATADA. . J

5.1.5 - Submeter-se à fiscalização por parte da CONTRATANTE, acatando
determinações e especificações contidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

as

5.1.6 - Não se comprometer perante terceiros, dando o instrumento contratual como
garantia ou compensar direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora
pactuados em operações bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização
expressa do CONTRATANTE.

5.1.7 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes-de impostos,
despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, prevídenciários, fiscais e
comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na
execução dos serviços objeto deste instrumento.

5.1.8 - fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de
recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados,
quitação dos tributos devidos e comprovante de regularidade para com o FGTS e
INSS. ,

5.1.9 - utilizar de forma privativa e confidencial, .os documentos fornecidos pelo
CONTRATANTE para a execução do Contrato.

5.1.10- Apresentar o seguro no valor de 5% do valor dos serviços, com vigência até
o termino do serviço. ' .

CLAUSULA SEXTA- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - Pela prestação dos serviços objeto do presente Contrato o CONTRATANTE,
pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao percentual indicado no Item "7"
do Anexo l do Ato Convocatório.

6.1.1 - O valor global deste instrumento corresponde a R$ XXXXXX (valor por
extenso).

6.2 - O pagamento será efetuado por mejo de ordem bancária ou qualquer outro meio
idóneo adotado pelo CONTRATANTE, mediante a apresentação de nota fiscal de
serviço e entrega do Relatório Bimestral, devidamente atestado e aprovado pela
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AGEVAP, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento, observando-se a retenção dos
tributos e contribuições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em
conformidade com a legislação vigente, quando for o caso.

6.2.1 - Na Nota Fiscal de Serviço deverá vir destacado o número do Ato
Convocatório (N°. 008/2011), a descrição dos serviços prestados conforme .o objeto
do presente Ato Convocatório, com o respectivo valor bruto mensal e deverá, ainda,
vir acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS e RECEITA FEDERAL,
sob pena de ficar retido o pagamento até a apresentação das certidões.

6.2.2 - Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacada, também, retenções na fonte de
modo análogo àquelas previstas na instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n° 480, de 15 de dezembro de 2004 (IRPJ, PIS, COFINS, JSS e outros) ou
outra norma que vir a substituí-la. '

6.2.2.1 - Mesmo que a CONTRATADA não faça constar na Nota Fiscal/Fatura as
retenções citadas acima, a AGEVAP fará as retenções previstas em tal legislação e
as repassará] integralmente, para a Secretaria da Receita Federal através de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF."

6.2.2.2 - Caso a CONTRATADA esteja dispensada de alguma das retenções citadas,
deverá apresentar documentação comprobatória,. juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, de forma análoga aquela das previsões constantes na Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federa! n° 480, de 15 de dezembro de 2004 ou
outra norma que vir a substituí-la, '

i
6.2.3 - A AGEVAP, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, verificará a situação
da CONTRATADA, devendo a mesma estar com a situação regular.

6.2.3.1 - Caso a CONTRATADA esteja com alguma pendência em certidões ou
documentação exigida, a mesma deverá saná-la para que perceba o devido
pagamento. Nesse caso, o pagamento ficará suspenso até o saneamento da
pendência.

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual; bem como houver alguma restrição quanto à habilitação da
mesma.

6.4 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação,' a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação
apresentada e aceita, bem como contrariar algum dispositivo deste instrumento
contratual ou do Ato Convocatório N°. 008/2010 e seus Anexos.
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6.5 - Nenhum pagamento adicional será efetuado à CONTRATADA além do
estipulado no subitem 6.1 deste Contrato.

6.6 - Os pagamentos processados -pelo CONTRATANTE não isentam a
CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos
serviços.

6.7 - Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado no subitem 6.2 pagará
à CONTRATADA a atualização financeira na Nota Físcal/Faíura do mês subsequente
de acordo com a variação do IGP-M da Fundação Getúlío Vargas, calculado
proporcionalmente aos dias de atraso.

V. '

6.8 - Os pagamentos processados pelo CONTRATANTE não isentam a
CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos
serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

7.1 -DO REAJUSTE

7.1 - A fim de evitar excessos ou aviltamento nos valores contratuais, e para
assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta, os preços
poderão ser reajustados entre as partes, observado o limite legal, ou seja, caso o
presente instrumento seja prorrogado. •

7.2 - A concessão de reajuste será deferida por ato do Díretor da AGEVAP,
devidamente motivado,' cabendo à mesma verificar se os novos preços a serem
contratados não estão superiores aos praticados no mercado, devendo as partes, se
for o caso, rever os preços para adequá-los às condições existentes no início do
contrato firmado.

7.3 - O valor do contrato poderá ser alterado, com acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualízado, mediante prévio acordo
entre as partes conforme disposto na Resolução 424/2004 - Capítulo II - Seção l -
Art. 21. ". ' •

x.

7.3.1 - Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação
dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, devendo tal
demonstração será analisada pela AGEVAP para verificação de sua viabilidade e/ou
necessidade.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

8.1 - A despesa decorrente da execução dos serviços, objeto do presente Contrato
correrá à conta dos recursos oriundos da cobrança "pelo uso da água na bacia
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, repassados pela Agência Nacional de Águas -
AN^ para AGEVAP conforme Contrato de Gestão N° 014/ANA/2004, celebrado entre
a ANA e AGEVAP com a interveniêncía do CEIVAP.

CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES-ADMINISTRATIVAS

9.1-0 atraso injustificado na execução deste contrato sujeitará a contratada à multa
moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor da
Nota Fiscal/Fatura a ser paga.

9.2 - Pela ínexecução totalou parcial deste'contrato o CONTRATANTE poderá aplicar
à CONTRATADA as sanções fixadas a seguir, sem prejuízo de outras previstas em
lei:

a) advertência;

b) multa moratória de 0,5% (zero.vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o
valor da Nota Fiscal/Fatura a ser paga;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura;

d) suspensão temporária de participar em Ato Convocatório e impedimento de
contratar com a AGEVAP, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

v
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

ou com Instituições de Díreto Privado enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada com base da letra d. acima.

9.3 -As multas previstas nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 deverão ser recolhidas dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação para o pjãgamento, em
conta-corrente informada pela AGEVAP. Caso a importância seja'
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recolhida será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida.conforme
legislação vigente, acrescida de juros moratórios definidos no subítem 9.2, letra b.

9.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela AGEVAP, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

i •
9.5 - As sanções previstas nas letras d. e e. do subitem 9.2 poderão também ser
aplicadas à CONTRATADA ou profissionais que:,

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Ato Convocatório;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a AGEVAP em virtude de
atos ilícitos praticados.

t

9.6 - Em todos os casos previstos nesta-Cláusula será concedido à CONTRATADA a
ampla defesa e o contraditório, conforme previsão constitucional.

9.7 - Os atos administrativos de aplicação de sanções, caso ocorram,- inclusive
rescisão contratual, poderão ser divulgados pela contratante".

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.2 - Constituem motivo para-rescisão deste contrato, além dos consignados no
Termo de Referencia (Anexo l):

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

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos;

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a AGEVAP a comprovar a impossibilidade
da conclusão do serviço nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no início do serviço;

e) a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação a AGEVAP;
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f) a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Termo de Referencia Anexo l e no Contrato; e

10.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10/4 - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nas letras a. a f. do subitem 10.2.

i

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Ato
Convocatório, desde que haja conveniência para a AGEVAP;

c) judicial, nos termos da legislação.

t

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Dos atos administrativos concernentes ao presente Cpntrato caberá recurso
para a'Diretoria da AGEVAP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - O Diretor da AGEVAP indicará, a qualquer tempo, durante a vigência do
presente Contrato, um empregado para fiscalizar e acompanhar a execução deste
Contrato. . .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI RA-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1 - Os serviços serão contratados mediante celebração de instrumento contratual,
cuja vigência até a entrega do sub item "25" do item "7", do Anexo l (Produto Final),
observado o prazo máximo do item "10", do Termo de Referência Anexo \ contar da
data de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado até o limite legal.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 - O CONTRATANTE poderá publicar no seu site, sob suas expensas, ò extrato
deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes
com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas,
tendo por base o que dispõe a RESOLUÇÃO ANA N°. 424/2004 e demais legislações
vigentes aplicáveis à espécie.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DO FORO

16.1 - O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Ato
Convocatório será o da Justiça Comum, da Comarca do Município de Resende, onde
está a Sede da AGEVAP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

16.2 - E assim, por estarem de acordo ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo
assinado, sendo uma via arquivada na administração da CONTRATANTE.

Resende/RJ, de de'2011.
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CONTRATANTE:

COORDENADOR TÉCNICO DA AGEVAP

DIRETOR-EXECUTIVO DA AGEVAP

CONTRATADA:'

(EMPRESA)
Representante Lega!

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPR'
RG:

NOME:
CPR
RG:
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ANEXO X

PLANILHA MODELO DE.FORMAÇÃO DE PREÇO.- ATO CONVOCATÓRIO 001/2011

7
ORÇAMENTO

Equipe criave

Coordenador (Engenheiro com experiência em recursos hídnpos e )

Unidade

quantidade

' 1

1

1

. 1

1

1

1

Horas/homem

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Horas
previstas

Sub-toial A

Equipe de apoio

Auxiliar técnico

Unidade

quantidade

1

Horas/homem

RS

Horas
previstas

Sub-total B

Encargos Sociais e despesas índiretas = (A+B)*{51,94MOO) * Sub-total C

Valor to tal (RS)

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Valor total (RS)

RS

RS

RS

' Relaiivoà20% de lNSS,-1.5%deSESC/SES!. 1,0% de SENAI/SENAC. 8.0% de FGTS. 2,0% de SAT. 11.11% de FÉRIAS. 8.33% de 13° = 51,94%

Custo total da mão-de-obra = (A + B + C)

Outras despesas Diretas (especificar)

Viagens

Despesas de escritório

' Unidade

Custo total do serviço = (D + E)

B Dl

Administração

Seguros/Imprevistos

PIS

COFINS •

ISS

Lucro

Sub-total D

Quantidade

1

1

Sub-total E

Sub-total G

RS 287.926,30

Valor total (RS)

RS

RS

RS

RS

xxxx %

XMOC %

XXXXX %

xxxx %

XXX %

XXX %

Total BDI

Preço Final = (G + H)

•

Sub-tofal H

Sub-toial 1

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

m • .


