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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma proposta para contratação de projeto para adequação do 

sistema de abastecimento de água da sede do município de Jenipapo de Minas. A ideia de sua 

realização surgiu a partir das constatações apontadas durante a fiscalização do sistema pela 

equipe técnica da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). Constatou-se que o sistema 

não pode garantir o adequado abastecimento à população em termos de continuidade, 

quantidade e qualidade da água.  Propõe-se a contratação de projeto para a adequação do 

sistema, visando a melhoria da qualidade de vida da população, bem como o atendimento às 

legislações de saúde, ambientais e as regulatórias dos serviços públicos de abastecimento de 

água. Em tempos de recursos escassos, é importante a realização de projetos que primem pela 

boa técnica e tragam efetiva melhoria para a vida das pessoas por ele atingidos.  

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Recursos Hídricos. Abastecimento. Água. Qualidade. 

  



ABSTRACT 

 

The present work is a proposal for the contracting of a project for the adequacy of the 

water supply system of the headquarters of the municipality of Jenipapo de Minas. The idea of 

its realization arose from the findings pointed out during the inspection of the system by the 

technical team of the Regulatory Agency of Water Supply and Sanitary Sewage Services of the 

State of Minas Gerais (ARSAE-MG). It was found that the system can not guarantee adequate 

supply to the population in terms of water continuity, quantity and quality. It is proposed to hire 

a project to adapt the system, aiming at improving the quality of life of the population, as well 

as compliance with health, environmental and regulatory legislation of public water supply 

services. In times of scarce resources, it is important to carry out projects that excel by good 

technique and bring effective improvement to the lives of people affected by it. 

 

Keywords: Basic Sanitation. Water resources. Supply. Water. Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Município de Jenipapo de Minas (Figura 1) é um município localizado no vale do Rio 

Jequitinhonha, na região nordeste de Minas Gerais e possui, dentre outros vários, problemas 

significativos na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

sendo o primeiro o foco do presente trabalho. O município está localizado na região de 

semiárido do estado e faz parte da lista de municípios que é atendido pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em virtude do clima e da situação de 

vulnerabilidade vivida por seus habitantes. 

Jenipapo de Minas é cortado pelo rio Setúbal, de porte pequeno, que desemboca no rio 

Araçuaí e, posteriormente, no rio Jequitinhonha. Possui um território de 284,453 km² e 

população de 7.672 pessoas. Dos 1750 domicílios existentes, 821 estão localizados em área 

urbana e apenas 29,8% destes domicílios contam com prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário, que é prestado, assim como o de abastecimento de água, pela COPANOR desde 

01/08/2009, na sede do município e nos distritos de Vila São José e Silvolândia.  

 

  

Figura 01 – Localização do Município de Jenipapo de Minas – Fonte Wikipédia  

 

No Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual 16.698 de 17 de abril de 2007 autorizou a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG a criar uma empresa subsidiária 

integral, com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em localidades da região de 
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planejamento Norte de Minas Gerais e das bacias dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, 

Buranhém, Itanhém e Jucuruçu. Criou-se então a Copasa Serviços de Saneamento Integrado do 

Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – COPANOR, que tem como objetivo implantar sistemas 

de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em todas as localidades com população 

preferencialmente entre 200 e 5.000 habitantes em sua área de atuação. No desenvolver do 

projeto da COPANOR, uma série de problemas, que não é escopo deste trabalho debruçar sobre 

eles, prejudicou e ainda prejudica a adequada prestação dos serviços de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário em muitas das localidades por ela operadas.  

Em um processo de fiscalização operacional do sistema de abastecimento de água 

(SAA) da sede do município, realizado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, em março de 

2018, constatou-se graves não conformidades que comprometem a prestação dos serviços em 

termos de quantidade, continuidade e qualidade da água para consumo humano distribuída à 

população. Foram detectados problemas em praticamente todo o sistema de abastecimento de 

água: no manancial onde é feita a captação da água que abastece o município, nas estruturas 

das unidades operacionais (subdimensionamento ou deterioração/falta de manutenção), na 

operação, produção, reservação e distribuição da água, além de falta de pessoal ou de 

capacitação/qualificação adequada dos servidores. 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 

A oferta de serviços adequados de saneamento é requisito essencial para a proteção da 

saúde pública e para a manutenção de condições de vida básicas, bem como para a proteção do 

meio ambiente e, em especial, dos recursos hídricos. Em relação ao saneamento básico no 

Brasil, “Embora o ritmo do progresso tecnológico tenha sido enorme nas últimas décadas, o 

acesso aos benefícios desse progresso continua vedado para uma parcela significativa da 

população mundial” (HELLER; CASTRO, 2013, p.25). Tal situação provoca a necessidade de 

uma abordagem integrada, reunindo dimensões referentes à tecnologia e também referentes às 

políticas públicas dos serviços de saneamento.   

Conforme definido no artigo 2º da Lei Nacional do Saneamento Básico 11.445/2007, os 

serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 

fundamentais: 
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I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada 

um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso conforme 

suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

 

A Lei Nacional do Saneamento Básico ainda enfatiza a importância e a necessidade de 

articulação da política de saneamento com as de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 

saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para 

as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

O mesmo dispositivo legal ainda define a prestação do serviço de abastecimento de água 

como aquele “constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição. ” (BRASIL, Lei 11445/07) 

Um sistema de abastecimento de água com dimensionamento, infraestrutura e operação 

adequados garante a continuidade, quantidade e qualidade da prestação do serviço e, 

consequentemente, garante o direito humano ao acesso à água potável, bem como a boas 

condições de saúde e higiene que implicarão em melhoria na qualidade de vida da população. 

O funcionamento de forma precária provoca, além da perda de todos os benefícios 

citados, o descumprimento de legislação das áreas de saneamento básico, saúde, meio ambiente 

e regulação dos serviços. Além disso, pode fazer com que a água distribuída à população seja 

instrumento de transmissão de graves doenças, gerando grandes problemas nas redes de saúde, 

podendo culminar em graves situações de calamidade pública. 
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3 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo do presente trabalho é, de posse de informações coletadas durante a 

fiscalização operacional e de outras fontes de informação, propor um projeto para a adequação 

do sistema de abastecimento de água da sede do município de Jenipapo de Minas de modo a 

atender exigências das legislações referentes à política de saneamento, saúde, meio ambiente e 

a regulação /operação dos serviços. Em síntese, distribuir água em quantidade, qualidade e com 

continuidade, de modo a garantir saúde, dignidade e qualidade de vida à população e proteção 

ao meio ambiente.  

 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analisar a necessidade de reforma, ampliação e operação do SAA de Jenipapo de Minas 

de forma a atender a Lei 11.445/2007, legislação ambiental e a Resolução ARSAE-MG 

40/2013.  

• Realizar estudos para proteção aos mananciais de captação. 

• Analisar a reforma/adequação das unidades operacionais do sistema.  

• Propor ampliação da equipe técnica para operação do novo sistema de abastecimento.  

• Indicar a aquisição de equipamentos conforme as necessidades do sistema. 

• Indicar dimensionamento e aquisição de insumos para a adequada prestação dos 

serviços. 

• Propor construção e adequação das redes de distribuição de água. 

 

5 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

• Disponibilização de água em quantidade suficiente para atender a demanda de toda a 

população.  

• Disponibilização de água que atenda aos padrões de qualidade da exigidos pela Portaria 

M.S 2914/2011. 

• Redução de doenças de veiculação hídrica, reduzindo os gastos para tratamento das 

mesmas.  

• Melhoria da qualidade de vida da população de Jenipapo de Minas. 
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6 AÇÕES DE INTERVENÇÃO 
 

As ações de intervenção serão divididas em dois grupos, uma vez que existirá a fase de 

adequação e a de operação do sistema de abastecimento de água, que consiste na adoção de 

rotinas necessárias para a prestação de serviço adequado conforme legislação vigente.  

As ações de intervenção serão: 

1. Realizar estudo referente ao município de Jenipapo de Minas: População atendida, 

demanda diária de água, áreas urbanas atendidas, levantamento das regiões com problemas de 

continuidade no abastecimento, dimensionamento das unidades de bombeamento e reservação 

necessárias e levantamento da necessidade de construção de redes de distribuição de água. 

2. Avaliar os mananciais de captação de água que atendam a demanda levantada no item 

01 ao menor custo possível. 

3. Escolher e proteger os mananciais e das áreas da captação.  

4. Construir ou adequar estação elevatória de água bruta e/ou perfurar e equipar poço 

tubular profundo, ligando-o à rede de distribuição de água.  

5. Construir estação de tratamento de água e/ou equipar casa de cloração/desinfecção, caso 

seja escolhido manancial de captação subterrânea.  

6. Adequar/construir estações elevatórias de água tratada e/ou boosters.  

7. Adequar/construir reservatórios. 

8. Adequar/construir rede de distribuição de água.  

9. Equipar laboratório para a realização de análises de qualidade da água.  

 

As ações de operação são: 

1. Capacitação e treinamento dos operadores.  

2. Operação os equipamentos de produção (captação e tratamento) e distribuição. 

3. Realização de análises de qualidade da água (saída de tratamento e rede de distribuição), 

conforme preconizado na Portaria M.S 2914/2011. 

4. Melhoria na qualidade do atendimento aos usuários. 
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7 ATORES ENVOLVIDOS 
 

Para cada ação de intervenção enumerada acima, os atores envolvidos serão: 

1. Poder público municipal, Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do 

projeto. 

2. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

3. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

4. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

5. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

6. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

7. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

8. Prestador de Serviços, empresa contratada para elaboração do projeto. 

9. Prestador de Serviços. 

 

Para as ações de operação.  

1. Prestador de serviços.  

2. Prestador de serviços. 

3. Prestador de Serviços. 

4. Prestador de serviços / Cidadãos. 

 

8 VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 

Trata-se de um projeto de pouca complexidade técnica, do ponto de vista de engenharia, 

que não exigirá grandes esforços para a sua elaboração e implementação. 

O município de Jenipapo de Minas conta com uma população de aproximadamente sete 

mil pessoas, sendo que mais de 60% vivem na área rural, o que torna mais cara e difícil a 

implantação e operação do sistema de abastecimento de água, devido à perda com a escala e 

baixa densidade populacional. Cabe destacar que, por motivo de contrato, o prestador de serviço 

não atende a área rural do município. Tal situação, aliada ao baixo poder aquisitivo da 

população e baixo índice de desenvolvimento humano do município, nos permitem inferir 

tratar-se de um sistema que operará economicamente de forma deficitária e só terá sua 

sustentabilidade garantida com alocação de recursos por parte do poder público para 

complementação das receita e equilíbrio das contas. 
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9 OBRAS PÚBLICAS 
 

Muitas são as dificuldades que podem ser encontradas ao longo da execução deste 

projeto. Podemos citar como exemplo a falta de recursos financeiros (contingenciamento), falta 

de apoio político e até mesmo da população. É preciso que se tenha atenção em todas as suas 

fases, desde os estudos iniciais de concepção, projeto, licitação, até a execução das obras e 

operação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Jenipapo de Minas.  

No que tange à concepção do projeto, é importante que ele seja realizado dentro dos 

princípios da boa técnica, que tenha como objetivo principal a finalidade à qual se destina, ou 

seja, abastecer os munícipes de Jenipapo de Minas com água em quantidade e qualidade 

adequadas aos padrões exigidos pela legislação e normatização do setor, ao menor custo 

possível, seja para o erário público seja para o meio ambiente. É fundamental que a mensuração 

do projeto, localização das unidades operacionais, escolha dos materiais, trajetos das tubulações 

e técnicas de construção e operacionais sejam as mais adequadas para o alcance dos objetivos 

propostos. Poder público, empresas projetistas, empreiteiras, e órgãos fiscalizadores devem 

atentar-se e desempenharem o seu papel da forma mais transparente, eficiente e efetiva possível.  

Durante o processo de licitação, devem ser tomados cuidados nas fases internas e externas. Na 

interna uma cuidadosa e criteriosa especificação dos serviços a serem contratados, de modo a 

evitar quaisquer suspeitas ou possibilidades de favorecimentos a determinados fornecedores, 

bem como proporcionar a participação do maior número possível de empresas interessadas. Os 

valores a serem gastos devem corresponder com a realidade do mercado, de modo a evitar 

paralisações ou atrasos nos cronogramas propostos. Na fase externa, cuidados como criteriosa 

avaliação técnica das propostas, avaliação dos valores praticados pelos licitantes e correta 

habilitação dos participantes são fundamentais para o bom andamento dos trabalhos.  

Os contratos devem bem detalhados, com cláusulas que garantam o adequado 

andamento das obras, indicadores para avaliação quali-quantitativa e mensuração do serviço 

prestado. É importante que se estabeleçam cláusulas contratuais de combate à corrupção, 

detalhando processos de apuração, fiscalização e penalidades a serem adotadas caso ocorram.  

Durante a execução do contrato e operação dos serviços entra em vigor um importante 

participante que são os órgãos de fiscalização, que deve agir de forma constante para que se 

evite a conclusão de quaisquer ações em desconformidade com o que fora contratado. A 

fiscalização deve acompanhar de perto e de forma constante cada etapa do processo, uma vez 

que a execução de ações inadequadas encarece e atrasa as obras e, após a conclusão das mesmas, 

fica muito difícil o reparo destas inadequações.  
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O estímulo à existência de participação e controle social em todas as etapas do processo 

é fundamental para maior efetividade das políticas públicas, uma vez que as necessidades são 

maiores que os recursos, e, portanto, é necessário que se priorize as ações a serem executadas 

conforme necessidade da população.  

Por fim, é importante que poder público, empresas projetistas, construtoras, 

fornecedores e, por que não a sociedade como um todo, se envolva nas ações do poder público, 

de modo a otimizá-las gerando assim melhor utilização dos gastos públicos, e a possibilidade 

de realização de maior número de ações que promovam efetiva melhoria da qualidade de vida 

da população.  

A fonte de recurso para a execução do projeto é a empresa prestadora dos serviços de 

saneamento no município, a COPANOR. Porém, nada impede de que os recursos possam vir 

de convênios firmados entre o município e o Estado ou União, bem como de outros agentes 

financiadores dos serviços de saneamento básico, como a Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA 

  

10 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

• Objeto: 

Contratação de estudo/projeto para ampliação e adequação de infraestrutura e operação do 

sistema de abastecimento de água da sede do município de Jenipapo de Minas. 

 

•. Justificativa: 

Promover adequação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Jenipapo 

de Minas, com o objetivo de atender a população com água com continuidade, quantidade e 

qualidade exigidas pela legislação pertinente, contribuindo para a redução da ocorrência de 

doenças de veiculação hídrica, melhorando a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de 

vida da população em geral. 

Em um contexto de pouquíssimos recursos financeiros, é importante que os investimentos 

realizados proporcionem economias em outras áreas, como no caso em tela, quando o 

investimento em saneamento básico, mais especificamente no sistema de abastecimento de 

água, proporciona economia significativa em investimentos na área da saúde e do meio 

ambiente.  
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 Em recente processo de fiscalização realizado pela Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG, 

foram apontadas várias não conformidades em praticamente todas as unidades operacionais do 

sistema de abastecimento de água da sede do município de Jenipapo de Minas, como podemos 

perceber pelas Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 obtidas durante o processo de fiscalização. 

 

  

Figura 02 – Vazamento acentuado na caixa de sucção da EAB – Fonte: Relatório de Fiscalização ARSAE-MG 

16/2016 

 

Figura 03 – Furo causado pela Oxidação na chegada da ETA – Fonte: Relatório de Fiscalização ARSAE-MG 

16/2016 
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Figura 04 – (a) Filtro e decantador da ETA; (b) água com elevado grau de turbidez – Fonte: Relatório de 

Fiscalização ARSAE-MG 16/2016 

 

Figura 05 – Vazamentos na ETA – Fonte: Relatório de Fiscalização ARSAE-MG 16/2016 

 

Figura 06 – Tanques de dosagem de produtos químicos em situação inadequada – Fonte: Relatório de 

Fiscalização ARSAE-MG 16/2016 

a) b) 
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Figura 07 – Principal reservatório sem a laje de proteção – Fonte: Relatório de Fiscalização ARSAE-MG 

16/2016 

 

Figura 08 – Captação Superficial do SAA de Jenipapo de Minas - Fonte Arquivo ARSAE-MG 

 

Tais situações comprometem não só a prestação dos serviços, mas também a saúde e a 

qualidade de vida da população de Jenipapo de Minas.  

Do ponto de vista sanitário, os sistemas de abastecimento de água permitem melhor 

proteção do manancial de abastecimento, melhor supervisão e controle do sistema e da 

qualidade da água consumida pela população, além de permitir redução da utilização de 

recursos humanos e financeiros.  

 

• Descrição do Objeto: 
Trata-se de contratação de um estudo/projeto para a ampliação da capacidade de 

produção e adequação operacional do sistema de abastecimento de água da sede do município 
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de Jenipapo de Minas. Tais estudos deverão promover um intenso e profundo conhecimento 

das reais necessidades do município em relação ao seu sistema de abastecimento de água e em 

seguida, propor medidas para adequação do sistema.  

Os estudos deverão propor medidas de intervenção em todo o sistema de consequente 

otimização da prestação dos serviços, prevendo, salvo melhor juízo: 

1. Poço tubular profundo: perfuração e equipagem dois equipamentos. 

2. Unidade simplificada de tratamento: em cada poço será instalada uma unidade 

simplificada de tratamento composta de um tanque plástico e uma bomba dosadora para a 

aplicação do produto desinfetante na linha de distribuição da água. Deverão ser construídas 

infraestrutura para abrigo dos equipamentos.  

3. Estação elevatória de água bruta: unidade em alvenaria para o abrigo de dois conjuntos 

motobomba.  

4. Estação de tratamento de água: aquisição ou construção de unidade capaz de atender a 

demanda da população local. A ETA deverá possuir ciclo completo de tratamentos, com 

unidades de floculação decantação e filtração, bem como instrumentos de medição de água 

captada e distribuída. Deverá ter a capacidade de produção que garanta aos habitantes a 

disponibilidade de 150 a 200 litros de água por dia, conforme recomendação da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA).  

5. Laboratório: atenderá aos padrões de construção e funcionamento exigidos pelas 

normatizações vigentes. Será equipado com instrumentos para a realização de análises físico-

químicas e bacteriológicas exigidos na portaria MS 2914/2011.  

6. Elevatórias de água tratada: serão construídas e equipadas duas elevatórias de água 

tratada, em alvenaria, com capacidade para abrigarem dois conjuntos motobomba.  

7. Reservatórios: Serão construídos dois reservatórios apoiados, em concreto, com 

capacidade mínima de 50 m³ cada um. 

8. Rede de Distribuição de Água: implantação de rede de distribuição de água em PVC, 

com DN mínimo de 25mm. Serão instaladas, conforme necessidade, válvulas redutoras de 

pressão e de descarga de rede. 

  

• Fundamentação Legal: 

Em seu artigo 21, inciso XX, a Constituição Federal de 1988 determina como 

competência da União a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Em seu artigo 23, inciso IX, ela define que 
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é competência da União, Estados e Municípios promover programas de construção de moradias 

e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.  

A constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 183, inciso II, que o Estado 

assegure, com base em programas especiais, ampla assistência técnica e financeira ao 

Município de escassas condições de desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para o 

de população inferior a trinta mil habitantes, instalação de equipamentos necessários para o 

ensino, a saúde e o saneamento básico. Ela ainda define em seu artigo 186 que a saúde é direito 

de todos, e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse 

sentido o direito à saúde implica a garantia de condições dignas de trabalho, moradia, 

alimentação, educação, transporte, lazer e saneamento básico.  

A aquisição dos materiais e contratação dos serviços seguirão os trâmites adotados na Lei 

Federal 8666.  

Ademais a Lei Federal 11.445/2007, a Portaria M.S 2914/2011 e a Resolução ARSAE-

MG 40/2013 serão utilizados como norteadores dos serviços a serem prestados, além de 

informarem quesitos de qualidade a serem atingidos para uma adequada prestação dos serviços. 

 

• Estimativa de Custos: 

n.º Descrição Unidade Valor Unitário Quantidade Valor  

1 Contratação planejamento e estudos UM R$ 50.000,00 1,00 R$ 50.000,00 

2 Perfuração de poço artesiano UM R$ 10.000,00 2,00 R$ 20.000,00 

3 Estação Elevatória de água bruta UM R$ 7.000,00 1,00 R$ 7.000,00 

4 Conjunto Motobomba EAB UM R$ 5.000,00 1,00 R$ 5.000,00 

5 Estação de Tratamento de Água UM R$ 80.000,00 1,00 R$ 80.000,00 

6 Laboratório UM R$ 50.000,00 1,00 R$ 50.000,00 

7 Estufa Bacteriológica UM R$ 5.000,00 1,00 R$ 5.000,00 

8 Phmetro UM R$ 3.000,00 1,00 R$ 3.000,00 

9 Turbidímetro UM R$ 3.500,00 1,00 R$ 3.500,00 

10 Colorímetro UM R$ 3.000,00 1,00 R$ 3.000,00 

11 Aparelho medidor de Cloro residual UM R$ 1.500,00 1,00 R$ 1.500,00 

12 Unidade simplificada de Tratamento UM R$ 12.000,00 2,00 R$ 24.000,00 

13 Reservatório apoiado em concreto 50m³ UM R$ 40.000,00 2,00 R$ 80.000,00 

14 Válvula redutora de pressão UM R$ 750,00 4,00 R$ 3.000,00 

15 Válvula para descarga de rede UM R$ 400,00 4,00 R$ 1.600,00 

16 Tubo PVC 25 mm UM R$ 5,00 500,00 R$ 2.500,00 

17 Tubo PVC 50 mm UM R$ 5,00 700,00 R$ 3.500,00 

Valor Total do Projeto R$ 342.600,00 
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• Critério de Julgamento: 

O critério de Julgamento será o de menor preço por item. Resguardada a obrigatoriedade 

de utilização de pessoal técnico especializado e devidamente qualificado e equipado para a 

atividade que foi contratado.  

 

• Prazo, Local e Condições da Entrega: 
O projeto será executado na cidade de Jenipapo de Minas, no prazo de 12 meses, 

prorrogáveis por mais 06 meses, mediante justificativa por parte da empresa contratada.  

 

• Obrigação das Partes:  

A empresa contratada se obriga a: 

1. Realizar suas atividades conforme exigido pela legislação vigente, com a melhor 

qualidade técnica e o menor custo possível.  

2. Utilizar pessoal técnico especializado e devidamente qualificado e equipado para a 

atividade que foi contratado.  

3. Arcar com todos os impostos gerados em virtude da execução do contrato de execução 

deste projeto.  

O contratante se obriga a efetuar o pagamento dos valores contratados de, em parcelas 

com vencimentos a cada dois meses, conforme verificação e medição dos produtos entregues. 

 

• Acompanhamento e Fiscalização: 
O acompanhamento e fiscalizações serão realizados semanalmente por equipe técnica 

da contratante. Poderão ocorrer fiscalizações extraordinárias por parte da contratante sem prévia 

comunicação ao contratado.  

 

• Pagamento: 

O pagamento será realizado será realizado bimensalmente, após a realização de medições por 

realizadas por parte da contratante.  

• Subcontratação: 
A empresa contratada poderá realizar a subcontratação de empresas para a EXECUÇÃO 

de obras de construção das unidades em alvenaria.  

  

• Sanções: 

O não cumprimento dos prazos pactuados implicará em suspensão dos pagamentos.  
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A execução de obras em desacordo com o projeto implicará em multas e no não 

pagamento das parcelas a vencer até a solução da situação.   

 

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAE-MG: 

Relatório de Fiscalização n° GFO 16/2016: Disponível em 

<http://www.arsae.mg.gov.br/images/Relatorios/Rf_tec_op_saa_jenipapo_de_minas.pdf>: 

Acessado em 20 MAI 2018 

 

BRASIL: Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 

5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de 

Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto 

Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 

496 p. Disponível em 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf: 

Acessado em 20 MAI 2018 

 

BRASIL: Lei 11.445/2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as 

Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de 

junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 

1978; e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11445.htm. Acessado em 20 MAI 2018 

BRASIL: Manual de Saneamento.4. ed. rev. - Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2006. 

408p 

 

HELLER, Léo; CASTRO, José Esteban (Org.). Políticas públicas e gestão de saneamento. Ed. 

ampl. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013. 367p.: il 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE – Panorama: 

Jenipapo de Minas – Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/jenipapo-de-

minas/panorama> - Acessado em 20 MAI 2018 

 



28 

 

MINAS GERAIS: Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgada em 21 de setembro de 

1989, disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-

min.html?tipo=CON&num=1989&ano=1989>. Acessado em 20 MAI 2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS: História de Jenipapo de Minas, 

Disponível em :<http://jenipapodeminas.mg.gov.br/historia-da-cidade/>: acessado em 20 MAI 

2018 

 

SPERLING, Marcos Von: Introdução à qualidade das águas ao tratamento de esgotos: 4. ed. – 

Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2014. 472p. 

WIKIPEDIA: Mapa Localização de Jenipapo de Minas – Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jenipapo_de_Minas#/media/File:MinasGerais_Municip_Jenipap

odeMinas.svg: Acessado em 20 MAI 2018 

 

 

 

 

 


