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RESUMO 

 

O presente trabalho pretendeu demonstrar como foi feito o monitoramento e a recuperação de 

nascentes que estão situadas nas microbacias dos Córregos do Retiro e da Consulta, que são 

captados para abastecimento público no município de Bebedouro/SP. Para chegar a essas 

nascentes, foi realizado um levantamento das propriedades do entorno imediato aos córregos 

estudados, buscando a seguir a autorização dos proprietários para entrada nas áreas, 

diagnóstico da condição ambiental das nascentes e indicação de método de recuperação sendo 

cercamento com plantio ou sem plantio ou somente monitoramento, quando as nascentes já se 

encontravam em preservação natural. O objetivo deste trabalho foi promover um aumento na 

quantidade e na qualidade de água produzida por essas nascentes e consequentemente nos 

córregos de captação.  

PALAVRAS-CHAVE: recursos hídricos, recuperação de nascentes, área de preservação 

permanente.  
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ABSTRACT 

 

The present work aimed to demonstrate how the monitoring and recovery of springs that are 

located in the watersheds of the Retiro and Consulta streams were carried out, which are 

collected for public supply in the municipality of Bebedouro / SP. In order to reach these 

springs, a survey of the properties of the immediate environment to the studied streams was 

carried out, searching after the authorization of the owners to enter the areas, diagnosis of the 

environmental condition of the springs and indication of the recovery method being enclosure 

with planting or without planting or only monitoring, when the springs were already under 

natural preservation. The objective of this work was to promote an increase in the quantity 

and quality of water produced by these springs and consequently in the catchment streams. 

KEYWORDS: water resources, recovery of springs,preservation area.  



7 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1 URGH 12 – Comitê de Bacias Baixo Pardo Grande.......................................... 19 

FIGURA 2 Córregos de Abastecimento do município de Bebedouro,SP............................. 20 

FIGURA 3 Área de entorno dos córregos da Consulta e do Retiro...................................... 21 

FIGURA 4 Localização geográfica das nascentes do Sítio Retiro, Bebedouro,SP.......................... 24 

FIGURA 5 Localização geográfica das nascentes do Sitio Santa Baldina....................................... 25 

FIGURA 6 Localização geográfica das nascentes do Sitio Santa Catarina, Bebedouro,SP............. 25 

 

 

 

  



8 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 Características do veículo automotor..................................................................................... 31 

Tabela 2 Característica dos equipamentos técnicos............................................................................... 32 

Tabela 3 Características dos equipamentos computacional e de 

mídia........................................................................................................................................ 

 

33 

Tabela 4 Características dos materiais e insumos ................................................................................. 35 

Tabela 5 Características da mão de obra para construção de cercas rurais........................................... 36 

Tabela 6 Característica das mudas nativas............................................................................................. 37 

Tabela 7 Preço Total.............................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS 

 

ANA – Agencia Nacional de Água 

APP – Área de Preservação Permanente 

CAP – Captação de Água 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CBH-BPG – Comitê de Bacia Hidrográfica – Baixo Pardo Grande 

ETA- Estação de Tratamento de Água 

FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

IF – Instituto Florestal 

PSA – Pagamento de Serviços Ambientais 

SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro 

SICAR – Sistema Nacional de Cadastro Rural 

SMA – Secretaria do Meio Ambiente 

URGHI – Unidade Regional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

  



10 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 11 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 15 

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .......................................................................... 18 

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO................................................................................... 22 

5 TERMO DE REFERENCIA ............................................................................................. 29 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 42 

       REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 43 

  



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problema 

 

O município de Bebedouro possui 75.035 habitantes de acordo com o censo do IBGE 

(2010). Segundo o inventário florestal da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), a área de 

vegetação nativa do município é de 3.306,96 ha ou 4,91% da área territorial do município e 

conta com uma área protegida pelo Instituto Florestal (IF), a Floresta de Bebedouro, além de 

uma Estação Ecológica Municipal criada pela Lei Municipal nº 3424 de 16/11/2004. 

Situa-se na região norte do estado de São Paulo, pertencendo a Região Administrativa 

de Barretos. A área total do município é de 763 km2, ocupando a segunda posição em termos 

de região, uma vez que só perde para o município de Barretos. 

O município tem como principal atividade econômica a agricultura, sendo a cultura de 

cana-de-açúcar predominante nas propriedades rurais. 

O abastecimento de água para a população é feito através da captação nos córregos do 

Retiro e da Consulta e de um poço profundo que atinge o lençol freático do aquífero de 

Bauru. 

A data oficial da fundação de Bebedouro é dia 03 de maio de 1884, e o nome vem do 

tempo dos tropeiros, que passavam pelo córrego do Bebedor, hoje Córrego Bebedouro, para 

dar água aos animais da tropa e encher os cantis. Historicamente, a cidade foi constituída pela 

abundância de água, que com o passar dos anos e o crescimento populacional deixou de 

existir.  

Com o processo de urbanização e o aumento das áreas de produção agrícola, as matas 

foram deixando de existir e com elas pequenos córregos e nascentes. Aos córregos que 

restaram, falta cobertura vegetal das nascentes e recomposição da mata ciliar.  

Nos últimos anos, especialmente o ano de 2014, a cidade teve sérios problemas de 

baixa nos níveis de seus reservatórios que abastecem a população, o que gerou racionamento 

de água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro (SAAEB), que fornece água 

para abastecimento público, se viu em situação crítica. Nesse momento, surgiu a necessidade 

de se conhecer a real situação dos córregos de abastecimento e suas capacidades de produção 

de água. Surgiu então o Projeto Água Viva, objeto - monitoramento e recuperação das 

nascentes de abastecimento público no município de Bebedouro, para garantir a maior 

produção e melhor qualidade de água nos córregos de captação.  
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Esse estudo demonstra as etapas de implantação do referido projeto em 03 nascentes 

localizadas em propriedades rurais no entorno do Córrego do Retiro, que é o que abastece 

maior parte da população do município de Bebedouro,SP. 

 

1.2 Justificativa 

A região administrativa de Barretos no Estado de São Paulo, onde Bebedouro está 

inserido, compreende 19 municípios de grande importância econômica nacional devido a 

produção de citros e etanol é a maior região brasileira na produção de laranja e suco de laranja 

industrializado, além de ocupar grande parte de suas áreas com cultivo de cana de açúcar e 

produção de álcool e açúcar, agropecuária. 

A escassez dos ecossistemas e dos recursos naturais associado a contaminação dos 

corpos hídricos e o empobrecimento do solo, a predação da fauna e flora e o excesso de 

resíduos sólidos e líquidos  se faz presente no interior paulista, numa dura perda ambiental em 

pró do desenvolvimento econômico.        

Os recursos hídricos e a destinação inadequada de resíduos, associado a perda das 

matas ciliares é uma questão crítica em nosso município. Em Bebedouro, a maior parte da 

água consumida pela população é captada nos Córrego do Retiro e da Consulta. Eles recebem 

todos os tipos de resíduos oriundos de bairros de entorno, sendo no Córrego do Retiro os 

bairros: Jardim União, São Carlos, Bom Retiro, Vila Paulista, Santo Antônio, e que procede 

de uma população de cerca de 15.000 habitantes.  

Na sua maioria são jovens e crianças com problemas sociais e econômicos. Além 

dessa situação, o Córrego do Retiro também é pobre em mata ciliar e sofre uma forte 

degradação com assoreamentos e destruição de suas nascentes. Essa situação é crítica para o 

córrego, a biodiversidade, os moradores e para a bacia hidrográfica. 

  No Córrego da Consulta, a situação é diferenciada. Esse córrego nasce em 

propriedades rurais e segue por elas em toda sua extensão, até a captação. Assim sendo, sofre 

com degradação por falta de mata ciliar, resíduos da agricultura e do manejo pecuário.  

            Frente a essa situação problemática para a sobrevivência dos córregos de 

abastecimento, torna-se de fundamental importância que a comunidade, através de seus 

formadores e educadores populares, tenham a consciência dos serviços ambientais prestados 

pelos mananciais do município, inclusive para a própria sociedade, e, a partir daí, ela possa 

reverter o quadro problemático em que se encontram os corpos d’agua.  
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1.3 Objetivos 

 

Recuperar as microbacias hidrográficas dos córregos do Retiro e da Consulta, Bacia 

hidrográfica do Baixo Pardo Grande, usadas como mananciais de abastecimento, para que 

possa produzir maior quantidade de água nos períodos de seca e melhor qualidade ao longo de 

todo o ano através do gerenciamento, diagnóstico ambiental das águas e recuperação 

ambiental das áreas de preservação permanente.    

 

1.4 Metodologia 

 

•  Mapeamento com  o uso de imagens do SICAR (Anexo 1) das nascentes do Córrego 

do Retiro e do Córrego da Consulta e  visitas de campo aos proprietários com uso de 

veículo,  equipamentos para diagnóstico e coleta de água para análise em laboratório e 

material para  obtenção de anuência (Anexo 2) de participação no projeto e marcação 

das nascentes; 

• Diagnóstico das nascentes do Córrego do Retiro e do Córrego da Consulta, através da 

interpretação dos dados coletados em campo (Anexo 3); 

•  Recuperação ambiental e proteção das nascentes do Córrego do Retiro e do Córrego 

da Consulta, através da identificação de  nascentes estado de degradação e recuperação 

dessas nascentes com cercamento de 50 metros ao redor, conforme legislação 

ambiental vigente e plantio de espécies nativas; 

• Monitoramento das nascentes do Córrego Retiro e do Córrego da Consulta e 

implantação de espaço educativo do Projeto Água, através de visitas a nascentes 

identificadas, relatório fotográfico e acompanhamento do crescimento das espécies 

plantadas e condições do cercamento e  elaboração e implantação do plano de 

educação ambiental em espaço lúdico para visitação escolar com atividades e vídeos 

que abordem os recursos hídricos. 

•  Execução das atividades com pessoal do corpo técnico do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Bebedouro-SAAEB, sendo coordenado por um biólogo, com apoio de um 

assistente social e um administrador e sob a supervisão do Diretor da Autarquia – 

Engenheiro Químico. 

•  Análise de 03 nascentes que abastecem os córregos do Retiro e da Consulta e que são 

captados para abastecimento público no município de Bebedouro-SP.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Segundo o Novo Código Florestal – Lei Federal 12.651/2012, na Seção I, artigo 4º 

inciso IV, as nascentes são Áreas de Preservação Permanente (APP) “no entorno das 

nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio 

mínimo de 50 (cinquenta) metros”. 

 A preservação das nascentes, citada em Lei Federal, é fundamental para a manutenção 

dos córregos e demais corpos hídricos. Segundo Chabaribery  

 

As matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio ambiental, sendo que em escala 

local e regional, protegem a água e o solo, reduzindo o assoreamento dos rios e o 

aporte de poluentes, criam corredores favorecendo o fluxo gênico entre 

remanescentes florestais, fornecem alimentação e abrigo para a fauna e funcionam 

como barreiras naturais contra a disseminação de pragas doenças nas lavouras. 

(Chabaribery et al. 2007 p.2). 

 

As nascentes protegidas dentro das matas ciliares, conseguem cumprir seu papel 

ecológico na produção de água. Segundo AB’SABER (2004, p.21) “as matas ciliares são 

chamadas de florestas ciliares e compreendem todos os tipos de vegetação encontrada na beira 

de rios.” O mesmo autor a define como:  

 

Vegetação florestal as margens do corpo d’água, independentemente de sua área ou 

região de ocorrência e de sua composição florística. Nesse sentido o leque de 

abrangência do conceito de matas ciliares é quase total, para o território brasileiro: já 

que elas ocorrem, de uma forma ou de outra, em todos os domínios morfoclimáticos 

e fitogeográfico do país. (Ab’saber, 2004, p.21) 

 

 A classificação dos corpos hídricos é um protocolo utilizado para analisar sua 

qualidade ambiental. De acordo com essa classificação, saberemos o quanto a água produzida 

é propicia ou não para  captação e tratamento para abastecimento público. De acordo com a 

Resolução CONAMA 357/2005,  artigo 2º, para o enquadramento dos corpos hídricos  

 

É o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, 

obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de 

acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo. (BRASIL, 

2005) 
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Já no artigo 4º da mesma resolução, descreve-se os tipos de classes que são 

enquadrados esses corpos hídrico, os córregos da Consulta e do Retiro, devem estar ser da 

Classe Especial,  Classe 1, Classe 2 ou Classe 3. Para se manter essa classificação, o 

monitoramento constante e a recuperação e conservação das APPs, com plantio de vegetação 

características, quando a essas estiverem desmatadas.  

O abastecimento público através de captação superficial deve ser feito de forma 

criteriosa e monitorada. A cadeia produtiva para o abastecimento público de uma população 

pode ser definida como todas as atividades que envolvam a transformação da água disponível 

no ambiente em água potável, desde o manancial, passando pelo tratamento e rede de 

distribuição até o reservatório domiciliar (SINGH & DEVI, 2006).   

Sendo a água disposta em córregos ou rios, deve-se observar e monitorar possíveis 

pontos de contaminação e períodos críticos como períodos de seca ou de produção agrícola de 

determinada cultura que se encontra no entorno dos corpos hídricos de captação. Esse 

monitoramento é essencial para aumentar a segurança da população consumidora, 

considerando que os sistemas públicos de abastecimento de água atendem grandes populações 

e a contaminação da água pode acarretar doenças e agravos em larga escala. 

Além dos riscos existentes na variação das características do manancial em função da 

sazonalidade e no processo de tratamento, a qualidade da água pode se deteriorar ao longo do 

sistema de distribuição (AL-JASSER, 2007), possibilitando a ocorrência de doenças e agravos 

de veiculação hídrica na população consumidora (SEMENZA et al., 1998). 

A norma brasileira estabelece padrões de qualidade distintos para águas naturais e 

tratadas. Para águas naturais, a Resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA (BRASIL, 2005) “dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências”. As águas tratadas são normalizadas 

conforme a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). Essa portaria 

“dispõe sobre os procedimentos de con- trole e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade”. 

Além da conservação do recurso hídrico, existem iniciativas que transformam essa 

conservação em geração de renda aos agricultores. O Programa Produtor de Água da Agencia 

Nacional de Água – ANA, estimula o pagamento por serviços ambientais: 

 

O pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma politica inovadora que tem 

como principal objetivo transferir recursos, monetários ou não, para aqueles que 
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ajudam a conservar ou produzir tais serviços mediante a adoção de práticas agrícolas 

ou no meio urbano. (ANA, 2012) 

  

Dessa forma, além do beneficio ambiental, a produção de água se torna uma 

alternativa econômica, favorecendo o produtor e a sociedade como um todo.   

 

 

 

  



17 

 

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Bebedouro está inserido no Comitê de Bacias do Baixo Pardo Grande 

– UGRH 12. Foi instalado em 1996 e é um órgão colegiado de caráter consultivo e 

deliberativo de nível regional, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH. 

É composto de forma tripartite entre estado, município e sociedade civil. 

A UGRH 12 é composta pelos municípios de Altair, Barretos, Bebedouro, Colina, 

Colombia, Guaraci, Icém, Jaborandi, Morro Agudo, Orlandia, Terra Roxa e Viradouro, sendo 

que, além destes, os municípios de Guaira e Pitangueiras, todos com participação de 

representantes no CBH-BPG -, esta unidade hidrográfica apresenta vários problemas 

ambientais, tais como: perda acentuada de água superficial provocada pelo intenso 

desmatamento e aceleração do processo erosivo em áreas urbanas e rurais; perda de solos 

férteis; assoreamento e risco de desperenização de cursos d´água; lançamento de esgotos 

urbanos não tratados; disposição irregular de lixo; exploração sem controle de água 

subterrânea e o aumento crescente da demanda de água, especialmente para uso em irrigação. 

Dentre os principais usos do solo, destacam-se os destinados às atividades agrícola, 

pastoril, avícola, industrial e urbana. A Lei Estadual n.º 7.641/91 estabelece a proteção 

ambiental das bacias dos Rios Pardo, Mogi-Guaçu e Médio Grande, apresentando critérios 

para o uso e a ocupação do solo. 

As principais atividades industriais são as indústrias alimentícias, de papel, 

metalúrgica, usinas, engenhos e curtumes. 

Sua área de drenagem é de 7.177 km². A Bacia hidrográfica do Baixo Pardo Grande 

(Figura 1) é constituída pelo Rio Pardo, desde a foz do Rio Mogi-Guaçu até a foz no Rio 

Grande (120 km) e Rio Grande, desde a Usina Porto Colômbia até a Usina Marimbondo (140 

km) e possui dois reservatórios, o Porto Colômbia e Marimbondo (Rio Grande). 
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FIGURA 1 – UGRH 12 – Bacia do Baixo Pardo Grande 

 

Fonte: www.sirgh.sp.gov.br 

 

http://www.sirgh.sp.gov.br/
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Para abastecimento público, o Serviço de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB, 

capta água de duas microbacias: do córrego da Consulta e do córrego do Retiro (Figura 2).  

No bairro Três Marias localiza-se a Captação de Água 1- CAP1, que represa e capta 

água do córrego da Consulta. Para bombear a água captada, utiliza-se duas bombas de 350 CV 

de potência, sendo uma reserva da outra, com capacidade de recalcar cerca de 480 m³/h de 

água bruta. A água é levada por meio de adutoras para a ETA1 onde esta será tratada. 

No Horto Florestal localiza-se a CAP2, que represa e capta água do córrego do Retiro, 

utilizando-se de duas bombas de 350 CV de potência, sendo uma reserva da outra; com 

capacidade de recalcar cerca de 690 m³/h de água bruta. Esta que por meio de adutoras 

transporta a mesma até a ETA2 onde esta será tratada. 

 

FIGURA 2 – Córregos de abastecimento do município de Bebedouro/SP. 
 

 

   

Córrego da Consulta 

Córrego do Retiro 

Fonte: www.arcgis.com  

 

http://www.arcgis.com/
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  O município de Bebedouro tem 86% de abastecimento público retirado de águas 

superficiais. O córrego da Consulta está localizado na zona leste do município de Bebedouro. 

Possui uma extensão de 3,5 km e abastece 22% da população. O córrego do Retiro tem 4,7 

km de extensão e está localizado na zona norte do município. Dele são captadas água para 

abastecer 64% da população. Bebedouro conta com um poço profundo localizado na área 

mais central e que abastece 14% da população. O entorno desses córregos são bairros 

urbanizados (Figura 3) e plantios de cana-de-açúcar e laranja.  

 

Figura 3 – Área de entorno dos córregos da Consulta e do Retiro. Bebedouro/SP. 

 

Fonte www.arcgis.com  

 

   

  

http://www.arcgis.com/
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1 Identificação do Problema 

 

O abastecimento do município de Bebedouro é feito é sua maior parte, através da 

captação de águas superficiais. Com o diminuição da vegetação nativa nas APPs das 

propriedades rurais que margeiam os córregos de abastecimento e a baixa na precipitação de 

chuvas nos últimos anos, a quantidade de água a ser captada para abastecimento público foi 

reduzida, levando o município de Bebedouro,SP a um estado crítico o que fez com que em 

2015 a cidade sofresse racionamento de água para garantir o mínimo possível de distribuição 

de água para todas as ligações existentes.  

A proposta de intervenção se dá através da recuperação das APPs onde estão 

localizadas as nascentes, com o plantio de mudas nativas, conforme descrito na Lei 

12.651/2012 – Novo Código Florestal Brasileiro, artigo 4º (Lei nº 12.651/12), que determina 

que os limites de definição das dessas APPs nas margens dos rios sejam demarcados desde a 

borda do leito regular do curso d’água. 

 

4.2 Justificativa 

 

Justifica-se pela necessidade de recuperação das microbacias hidrográficas dos 

córregos do Retiro e da Consulta, Bacia hidrográfica do Baixo Pardo Grande, usadas como 

mananciais de abastecimento, para que possa produzir maior quantidade de água nos períodos 

de seca e melhor qualidade ao longo de todo o ano através do gerenciamento, diagnóstico 

ambiental das águas e recuperação ambiental das áreas de preservação permanente. 

 

4.3 Objetivo 

 

• Identificar as espécies vegetais de mata ciliar dos córregos; 

• Verificar a existência de espécies vegetais ameaçadas de extinção nas áreas estudadas e 

propor medidas que possam contribuir para o salvamento das mesmas; 

• Analisar as características físicas e químicas do solo da área estudada; 

• Analisar as características físicas e químicas da água dos córregos; 
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• Realizar o monitoramento das APPs para garantir a sucessão natural para recomposição da 

mata ciliar; 

• Realizar a recuperação da vegetação natural ao redor das  principais nascentes de 

abastecimento através de parceria com os produtores rurais; 

• Diminuir os processos de erosão e assoreamento, melhorando a qualidade e a quantidade 

dos recursos hídricos através da recomposição da mata ciliar; 

• Conscientizar os proprietários rurais sobre a importância da manutenção da biodiversidade;  

• Orientar os agricultores sobre as boas práticas de proteção e recuperação de nascentes nas 

pequenas propriedades rurais; 

• Elaborar plano de adequação ambiental para visitação das nascentes e dos tanques de 

criação de peixes nativos ; 

 

 

4.4 Resultados e Impactos esperados 

 

Através da implantação e realização do Projeto Água Viva, espera-se promover uma 

sensibilização dos produtores rurais acerca das nascentes localizadas em suas áreas e com isso 

que haja uma adesão ao projeto, que irá proporcionar uma melhoria nos abastecimento 

público do município de Bebedouro.   

 A implantação do espaço educativo do projeto contribuirá para o conhecimento dos 

alunos e da população em geral sobre a importância e a fragilidade dos recursos hídricos. 

Pretende-se portanto melhorar o relacionamento entre a sociedade e a autarquia e minimizar o 

desperdício de água por parte da população. 

 

4.5 Ações de Intervenção 

 

Através do levantamento de dados das  condições ambientais das nacentes estudadas e  

acompanhamento dos processos propostos. Foram analisados os seguintes parâmetros: 

monitoramento da vegetação, evolução da cobertura vegetal, análise da água.  
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Além do plantio, propõe-se o cercamento das nascentes que apresentam risco de 

pisoteio por animais, como gado. Nas nascentes que apresentarem uma condição de 

conservação consolidada, sem presença de animais e espécies vegetais invasoras como 

braquiária, será feito somente o monitoramento, que significa visitas frequentes para 

acompanhamento das condições ambientais e da quantidade de água produzida.  

As nascentes estudadas ficam em três propriedades rurais localizadas na APP do 

Córrego do Retiro. Foi escolhido esse córrego para esse estudo, por ser o que abastece a maior 

parte da população de Bebedouro.  

  A primeira propriedade é o Sítio Retiro. O proprietário assinou a carta de anuência e 

foi feito o diagnóstico da condição ambiental da APP. Foram localizadas 03 nascentes que 

desembocam no leito do Córrego do Retiro.  

  A propriedade está localizada no entorno da represa de captação do SAAEB, CAP2. 

Possui 10,49 hectares de área (Figura 5) e tem como principal atividade a plantação de 

maracujá, hortaliças e criação de gado leiteiro.  

 

Figura 4 – Localização geográfica das nascentes do Sítio Retiro, Bebedouro/SP. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A segunda propriedade que teve a carta de anuência assinada é o Sitio Santa Baldina. 

Foram localizadas 02 nascentes que contribuem para o abastecimento do Córrego do Retiro.  

  A propriedade com 14,52 hectares está localizada na Estrada de Andes (Figura 7), e 

tem como principal atividade econômica o plantio de cana-de-açúcar e a criação de gado 

leiteiro. Possui uma APP consolidada com espécies nativas em avançado estágio de 

regeneração.  

 

Figura 5 -  Localização geográfica das nascentes do Sitio Santa Baldina, Bebedouro,SP. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  A terceira propriedade que teve a carta de anuência assinada é o Sitio Santa Catarina. 

Após a assinatura da carta de anuência pelo proprietário, foram localizadas 03 nascentes que 

abastecem o Córrego do Retiro. A propriedade tem 56,88 hectares (Figura 8) e como principal 

fonte de renda a plantação de cana-de-açúcar.  

 

Figura 6 – Localização geográfica das nascentes do Sitio Santa Catarina, Bebedouro,SP. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4.6- Atores envolvidos 

 Os principais atores envolvidos são os proprietários rurais limítrofes aos córregos de 

abastecimento do município de Bebedouro,SP e a equipe técnica designada pelo Diretor do 

Saaeb, composta por 01 Biólogo (autor desse estudo), 01 Administrador, 01 Engenheiro 

Químico e 01 Assistente Social. 

 

4.7- Recursos Necessários 

- Automóvel tipo picape cabine estendida;  

- Aparelho de GPS com tela de 2,2", 65 mil core, legível a luz do sol, a prova d'agua; 

- Recipiente plástico para coleta de água de 300 ml;   

- Software para leitura dos dados do GPS; 

- Placa plástica de 30 cm; máquina fotográfica digital resolução 12.2 megapixels zoom 4x; 

- Impressora laser multifuncional; 

- Microcomputador de mesa tipo All in one processador 3.0 GHz  HD 500 GB memória 8192 

MB;  

- Medidor multiparâmetro portátil para análise de água com sonda multisensor,  

- Software para leitura e interpretação dos dados do medidor. 

- Construção de 2.000 m de cerca rural; 

- Mudas nativas; 

- Tv 42 polegadas Led com entrada USB e wifi; 

- Notebook 4 bg de memória 1 TB disco rígido, processador i3, WINDOWS 8.1; 

- Tela para projeção 1,80 x 1,80 retrátil; 

- Projetor multimídia LCD 2700 lumens. 

 

4.8- Orçamento 

O custo total do projeto é de R$ 181.325,00 (Cento e oitenta e um mil e trezentos e 

vinte e cinco reais), financiados pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Recursos 

Hídricos, através de verba FEHIDRO, sendo o financiamento a fundo perdido, sem 

necessidade de reembolso.  

 

4.9- Viabilidade 

 A recuperação das nascentes, além de viabilidade no aumento da produção e melhoria 

na qualidade da água, traz ganhos ambientais para as propriedades e consequentemente para a 

fauna e flora.  
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4.10 – Riscos e Dificuldades 

 O proprietário das áreas onde estão localizadas as nascentes de abastecimento é o 

maior ator e deve ser envolvido de forma clara e consciente da importância do projeto para 

sua propriedade e para o município.  

 Sem essa conscientização, corre-se o risco do uso da área de APP de forma indevida, 

favorecendo a diminuição ou desaparecimento das nascentes mapeadas.  

 Alguns produtores não permitiram a entrada em suas propriedades, outros não 

quiseram assinar a Carta de Anuência para participação no projeto, temendo que fossem 

verificadas irregularidades como gado em APP, represamento de cursos d’agua sem a 

autorização dos órgãos legais e outras ações que são passiveis de punição legal pela legislação 

ambiental vigente. 

 A proposta do projeto é de apoiar o produtor rural e não de denunciá-lo. Essa 

dificuldade de se confiar na equipe do projeto foi sendo superada com a anuência de outros 

proprietários e da observação nas propostas e ações que estavam sendo implantadas nas áreas 

autorizadas. 
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4.11-  Cronograma 

          PROJETO ÁGUA VIVA – RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NASCENTES 

Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 
Jan 

 2018 
Fev 

2018 
Março 
2018 

Abril 
2018 

Maio 
2018 

Junho 
2018 

Julho 
2018  

Agosto 
2018 

Mapeamento  

das nascentes 

do Córrego do 

Retiro e do 

Córrego da 

Consulta 

 
        

 
      

 
    

 Diagnóstico 

das nascentes 

do Córrego do 

Retiro e do 

Córrego da 

Consulta         

 

        

 Recuperação 

ambiental e 

proteção das 

nascentes do 

Córrego do 

Retiro e do 

Córrego da 

Consulta                         

 

Monitoramento  

das nascentes 

do Córr. Retiro 

e do 

Córr.Consulta        

 

           

Implantação de 

espaço 

educativo do 

Projeto Água 

Viva para 

conscientização 

de agricultores 

e alunos             

 

 

4.12 – Gestão, acompanhamento e avaliação 

 A gestão é feita pelo SAAEB. Por ser um projeto financiado com verbas estaduais, 

tem o acompanhamento de um Agente Técnico designado pelo FEHIDRO, além de uma 

equipe designada pelo tomador que é o SAAEB. A avaliação é feita pela equipe do SAAEB e 

enviada ao Agente Técnico FEHIDRO.  
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5- TERMO DE REFERENCIA 

 

5.1 OBJETO 

Aquisição de diversos itens conforme destinados ao projeto Água Viva, visando recuperar as 

microbacias hidrográficas dos Córregos do Retiro e da Consulta localizadas na Bacia 

Hidrográfica do Baixo Pardo Grande, usadas como mananciais de abastecimento. 

 

5.2 JUSTIFICATIVA 

Recuperar as microbacias hidrográficas dos córregos do Retiro e da Consulta localizadas na 

Bacia hidrográfica do Baixo Pardo Grande, usadas como mananciais de abastecimento, para 

que possa produzir maior quantidade de água nos períodos de seca e melhor qualidade ao 

longo de todo o ano através do gerenciamento, diagnóstico ambiental das águas e recuperação 

ambiental das áreas de preservação permanente. 

 

5.3 DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBBJETO 

LOTE 01 – VEÍCULO AUTOMOTOR 

Aquisição de veículo automotor para deslocamento das equipes de monitoramento e 

transporte dos materiais e equipamentos nos locais de estudos e palestras necessárias para 

conscientização ambiental quando se aplicar, não devendo o veículo ser desviado para outra 

finalidade a não ser a qual ele se destine neste projeto. 
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TABELA 1 – CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO AUTOMOTOR 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

REQUISITO 

OBRIGATÓRIO 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

DE 

QUALIDADE 

1 Veículo leve 

(utilitário) 

01 (um) R$ 60.000 

(Sessenta mil 

reais) 

R$ 60.000 

(Sessenta mil 

reais) 

Utilitário 0 KM, 

ano e modelo 

2016/2016, 

fabricação 

nacional pelo 

preço e facilidade 

em encontrar 

peças para 

manutenção, 

devidamente 

licenciado e 

emplacado em 

nome do 

município. 

Veiculo 

utilitário 0 km, 

ano e modelo 

2016/2016, 

com carroceria, 

cambio 

mecânico 05 

(cinco) 

marchas a 

frente e uma a 

ré, cor branca, 

motor no 

mínimo 1.4, 

8V, com 2 

portas sendo 

02 (duas) 

frente , 

capacidade 

para 02 (dois) 

passageiros 

incluindo o 

motorista, 

cinto de 

segurança para 

todos os 

passageiros, ar 

condicionado, 

sistema flex de 

combustível 

(álcool e 

gasolina), para 

– brisa 

degrade, trava 

elétrica, 

direção 

hidráulica, 

vidros manual 

ou superior, 

tapete, 01 

estepe; 

Extintor; 

Garantia 

mínima de 01 

ano; Todos os 

equipamentos 

de segurança 

exigidos pelo 

CONTRAN. 

TOTAL GERAL R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
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LOTE 02 – EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTOS E 

POSICIONAMENTO GLOBAL 

Aquisição de equipamentos para monitoramento, levantamentos e posicionamento de 

nascentes, marcos e outros pontos para mapeamento e geração de dados que seja de interesse 

para o desenvolvimento das áreas que se aplicam e destinam a execução e acompanhamento 

do projeto. 

 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS  

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO 

UNIDADE 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

REQUISITO 

OBRIGATÓRIO 

REQUISITOS  

MÍNIMOS DE 

QUALIDADE 

1 Aparelho de GPS 01 (um) 
R$ 1200,00 (um mil 

e duzentos reais) 
Unid. 

R$ 1200,00 (um 

mil e duzentos 

reais) 

Precisão de 3 a 5 

m sem antena 

tela de 2.2”, 

65 mil cores, 

legível a luz 

do sol e a 

prova d’água 

2 

Software para 

leitura dos dados 

do GPS 

01 (um) 
R$ 500,00 

(quinhentos reais) 
Unid. 

R$ 500,00 

(quinhentos 

reais) 

Compatível com 

sistemas 

operacionais 

disponíveis no 

mercado 

Licença de 

uso inclusa 

3 

Medidor 

multiparametro 

portátil para 

análise de água 

com sonda 

multisensor 

01 (um) 
R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) 
Unid. 

R$ 15.000,00 

(quinze mil 

reais) 

Parâmetros 

medidos: 

• Oxigênio dissolvido 

• Condutividade 

• Condutividade 

específica 

• Salinidade, 

resistividade 

• Sólidos dissolvidos 

totais (TDS) 

• pH, ORP 

• Combinação de pH 

e ORP 

• Amônia 

• Nitrato 

• Cloreto 

• Temperatura 

• Turbidez 

• Vazão 

 

Medição 

mínima de 

11 

parâmetros 

 

4 

Software para 

leitura e 

interpretação dos 

dados do medidor 

01 (um) 

R$ 450,00 

(quatrocentos e 

cinquenta reais) 

Unid. 

R$ 450,00 

(quatrocentos e 

cinquenta reais) 

Compatível com o 

equipamento 

medidor 

multiparametro 

adquirido  

Entrada 

USB, licença 

de uso 

inclusa 

5 

Recipiente 

plástico para 

coleta de água de 

300 ml 

100 

(cem) 
R$ 1,00 (um real) Unid. 

R$ 100,00 (cem 

reais) 
Com tampa   

6 
Placa plástica de 

30 cm 

100 

(cem) 

R$ 1,25 (um real e 

vinte e cinco 

centavos) 

Unid. 

R$ 125,00 

(cento e vinte e 

cinco reais) 

Plástico resistente 

à chuva e sol,  
 

TOTAL GERAL 
R$ 17.375,00 (dezessete mil trezentos e setenta  e 

cinco reais) 
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LOTE 03 – EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAL E DE MÍDIA 

Aquisição dos equipamentos de informática e mídia para geração dos dados e informações 

pertinentes ao projeto assim como equipamentos para apresentação e divulgação de resultados 

obtidos através dos diagnósticos e prognósticos levantados em campo. 

 

TABELA 3 – CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAL E DE 

MIDIA 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO 

UNIDADE 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

REQUISITO 

OBRIGATÓ 

RIO 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

DE 

QUALIDADE 

1 

Microcomputa

dor de mesa 

tipo All in one 

ou superior 

01 

(um) 

R$ 2.800,00 

(dois mil e 

oitocentos 

reais) 

Unid. 

R$ 2.800,00 

(dois mil e 

oitocentos 

reais) 

Processador de 

3,4 GHz, HDD 1 

TB , memória 

RAM de 8 GB, 

VELOCIDADE 

PLACA DE 

VÍDEO 1 gb, 4 

ENTRADAS 

USB, 

GRAVADOR  E 

LEITOR DE 

CD/DVD, 

TECLADO USB, 

MOUSE USB, 

BIVOLT,PLAC

A DE REDE, 

MONITOR LED 

18,5”  

 

2 

Notebook 4 bg 

de memória, 1 

TB de disco 

rígido, 

processador 

i3, Windows 

8.1 

01 

(um) 

R$ 1.950,00 

(um mil e 

novecentos e 

cinquenta 

reais) 

Unid. 

R$ 1.950,00 

(um mil e 

novecentos e 

cinquenta 

reais) 

4 GB 

MEMÓRIA 

RAM, HDD 1 

TB, TELA LED 

14”, LEITOR E 

GRAVADOR 

CD/DVD, 2 

ENTRADAS 

USB 

TRASEIRAS E 

02 LATERAIS 

 

3 

Impressora 

Laser 

Multifuncional 

01 

(um) 

R$ 3.200,00 

(três mil e 

duzentos 

reais) 

Unid. 

R$ 3.200,00 

(três mil e 

duzentos 

reais) 

Impressora,Scan-

ner  

Copiadora. 

Conectividade 

Etherneth e Wii-

Fi.BIVOLT.Cabo 

de alimentação, 

CD de instalação, 

01 cabo USB, 

impressão 

colorida e preto. 

Compatível com 

sistemas 

disponíveis no 

mercado.  
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4 

TV de 42 

polegadas de 

LED com 

entrada USB e 

wifi 

01 

(um) 

R$ 2.200,00 

(dois mil e 

duzentos 

reais) 

Unid. 

R$ 2.200,00 

(dois mil e 

duzentos 

reais) 

  

5 

Máquina 

fotográfica 

digital. 

01 

(um) 

R$ 1.200,00 

(um mil e 

duzentos 

reais) 

Unid. 

R$ 1.200,00 

(um mil e 

duzentos 

reais) 

Resolução 12.2 

megapixel  ou 

superior zoom 4x 

 

6 

Projetor 

multimídia 

LCD 2700 

lumens 

01 

(um) 

R$ 2.300,00 

(dois mil e 

trezentos 

reais) 

Unid. 

R$ 2.300,00 

(dois mil e 

trezentos 

reais) 

SGVA, 

CONTRASTE 

DE 10.000:1 

SAIDA HDMI E 

USB,WEIRELES

S, PORTÁTIL 

 

7 
Tela para 

projeção 

01 

(um) 

R$ 600,00 

(seiscentos 

reais) 

 
R$ 600,00 

(seiscentos 

reais) 

Dimensões 

1,80m x 1,80m 

retrátil, com tripé 

incluso 

 

TOTAL GERAL 
 R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta 

reais) 
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LOTE 04 – MATERIAIS E INSUMOS PARA CERCAS RURAIS 

Aquisição de materiais para confecção de cercas rurais de proteção das áreas nos entornos das 

nascentes monitoradas pelas equipes do projeto. 

 

TABELA 4 – CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS E INSUMOS  

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO 

 

UNIDADE 
VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

REQUISITO 

OBRIGATÓRIO 

REQUISI

TOS 

MÍNIMO

S DE 

QUALID

ADE 

1 

Lascas de 

eucalipto 

tratado 

100 (cem) 

R$ 120,00 

(cento e vinte 

reais) 

Unid. 

R$ 1.200,00 

(um mil e 

duzentos 

reais) 

Bitola: 6 a 8 cm 

2,20 m  

Garantia 

de 10 anos 

2 

Mourão de 

eucalipto 

tratado 

200 

(duzentos) 

R$ 5,50 (cinco 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

Unid. 

R$ 1.100,00 

(um mil e cem 

reais) 

Bitola: 11 a 14 

cm 

2,50 m 

Garantia 

de 10 anos 

3 
Arame liso 

galvanizado 
02 (dois) 

R$ 35,00 

(trinta e cinco 

reais) 

rolo 
R$ 70,00 

(setenta reais) 

Rolos de 500 m 

cada. 
 

4 
Balancins de 

arame liso 

200 

(duzentos) 

R$ 6,00 (seis 

reais) 
Unid. 

R$ 1.200,00 

(um mil e 

duzentos 

reais) 

Material: aço 

galvanizado  
 

5 Catraca de aço 

800 

(oitocentos

) 

R$ 6,00 (seis 

reais) 
Unid. 

R$ 4.800,00 

(quatro mil e 

oitocentos 

reais) 

aço carbono 

com 

galvonização 

 

6 
Grampo 

galvanizado 
01 (um) 

R$ 7,50 (sete 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

kg 

R$ 7,50 (sete 

reais e 

cinquenta 

centavos) 

Material: aço 

galvanizado 
 

TOTAL GERAL 
R$ 8.377,50 (oito mil e trezentos e setenta e 

sete reais e cinquenta centavos) 
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LOTE 05 – SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS 

RURAIS 

Aquisição de mão-de-obra para confeccionar cercamento entorno de nascentes a serem 

monitoradas pelo projeto contemplado neste Termo de Referência. 

 

TABELA 5 – CARACTERÍSTICAS DA MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 

CERCAS RURAIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO 

UNIDADE 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

REQUISITO 

OBRIGATÓRIO 

REQUISI

TOS 

MÍNIMO

S DE 

QUALID

ADE 

1 

Construção de 

cercas em 

nascentes 

3.500 

(três mil e 

quinhento) 

R$ 22,61 

(vinte e dois 

reais e 

sessenta e um 

centavos) 

metros 

R$ 79.122,50 

(setenta e nove 

mil e cento e 

vinte e dois reais 

e cinquenta 

centavos) 

Mão de obra 

utilizada estar de 

acordo com as 

normas 

trabalhistas 

vigentes 

 

TOTAL GERAL 
R$ 79.122,50 (setenta e nove mil e cento e vinte 

e dois reais e cinquenta centavos) 
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LOTE 06 – AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS 

Aquisição de mudas nativas para implantação de viveiro e replantio em áreas degradadas 

apontados ao longo do desenvolvimento dos estudos pela equipe de monitoração, observando 

criteriosamente especificações descritas em requisito obrigatório. 

 

TABELA 6 – CARACTERÍSTICAS DAS MUDAS NATIVAS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO 

UNIDADE 
VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

REQUISITO 

OBRIGATÓRIO 

REQUISITOS 

MÍNIMOS DE 

QUALIDADE 

1 Mudas nativas 
1.000 

(mil) 

R$ 2,20 (dois 

reais e  vinte 

centavos) 

Unid. 

R$ 2.200,00 

(dois mil e 

duzentos 

reais) 

Mudas fornecidas com 

tamanho  

 0,50 m ou superior,  

conforme Resolução SMA 

32/2014. No mínimo 80 

(oitenta) espécies florestais 

nativas de ocorrência 

regional, dentre aquelas 

elencadas na lista oficial 

do Instituto de Botânica 

disponível em  

www.botanica.sp.gov.br 

 Utilização de, no mínimo, 

40% (quarenta por cento) 

de espécies zoocóricas 

nativas da vegetação 

regional; utilização de, no  

mínimo, 5%  

(cinco por cento) de 

espécies nativas da 

vegetação regional, 

enquadradas em alguma 

das categorias de ameaça 

(vulnerável, em perigo, 

criticamente em perigo ou 

presumivelmente extinta); 

escolha de espécies de 

modo a contemplar o 

plantio dos dois grupos 

ecológicos:pioneiras 

(pioneiras e secundárias 

iniciais) e não pioneiras 

(secundárias tardias e 

climácicas), considerando-

se o limite mínimo de 40% 

(quarenta por cento) para  

qualquer dos grupos 

 

 

TOTAL GERAL R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 
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5.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este certame regeu-se pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 

1993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 atualizada pela Lei 

Complementar 147 de 07/08/2014 e Decreto Municipal nº 6.933 de 07/02/2008. 

 

5.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O valor global dos materiais e equipamentos orçados referentes às atividades do presente 

termo de referência foi estimado em R$ 181.325,00 (Cento e oitenta e um mil e trezentos e 

vinte e cinco reais), sendo sua divisão por lote conforme apresentado nas tabelas supracitadas 

e apresentado na tabela abaixo: 

 

TABELA 7 - PREÇO TOTAL 

LOTE DESCRIÇÃO 
VALOR 

TOTAL 

01 VEÍCULO AUTOMOTOR R$ 60.000,00 

02 
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTO E 

POSICIONAMENTO GLOBAL 
R$ 17.375,00 

03 EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL E DE MÍDIA  R$ 14.250,00 

04 MATERIAIS E INSUMOS PARA CERCAS RURAIS R$ 8.377,50 

05 SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS RURAIS R$ 79.122,50 

06 AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS R$ 2.200,00 

TOTAL GERAL R$ 181.325,00 

 

Onde o valor de R$ 181.325,00 (cento e oitenta e um mil e trezentos e vinte e cinco reais), 

está vinculado ao financiamento junto ao FEHIDRO e corresponde 68,41% do valor total a 

ser dispendido no projeto, onde os 31,59% que representa o valor de R$ 83.712,00 (oitenta e 

três mil e setecentos e doze reais) foi oferecido em contrapartida pela autarquia SAAEB e que 

não esta contemplada neste Termo de Referência. 

 

5.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

- No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão pública de processamento do 

Pregão, iniciando-se com a fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar 

deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados. 
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- Encerrado a fase do credenciamento, o pregoeiro receberá dos licitantes os envelopes nº 1 e 

nº 2 contendo cada qual, separadamente, a Propostas de Preços e os Documentos de 

Habilitação.  

- Iniciada a abertura do primeiro envelope nº 1- Proposta de Preços, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 

certame, a não ser como ouvintes, devendo o pregoeiro informar, caso haja, a presença entre 

os licitantes de microempresas e empresas de pequeno porte que farão uso dos benefícios 

estabelecidos pela Lei Complementar 123, de 14/12/2006.  

- Abertos os envelopes de preços, o Pregoeiro fará circular entre os representantes presentes 

os respectivos documentos para serem analisados e rubricados.  

- Na sequência, com auxílio da equipe de apoio, o pregoeiro passará á análise das propostas e 

inclusão dos dados e informações das propostas no Sistema Pregão. 

- Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

5.7 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

As licitantes vencedoras do certame se comprometem a efetuar as entregas dos produtos, no 

prazo apresentado pela autarquia conforme o fator de prioridade descrito abaixo e em 

conformidade com o financiamento firmado junto ao FEHIDRO e suas condições contratuais 

de liberação das parcelas para efetivação dos pagamentos, sendo estes executados mediante ao 

desembolso demonstrado através dos seus respectivos comprovantes de pagamentos e notas 

fiscais. 

-Todo equipamento deverá ser entregue devidamente embalado com plástico-bolha e/ou 

produto similar. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: a) provisoriamente, 

no ato de entrega do objeto, para posterior conferência de sua conformidade com as 

especificações do Edital e da proposta. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será 

atestado esse recebimento; 

b) definitivamente, em até 05(cinco) dias após o recebimento provisório, mediante “atesto” da 

nota fiscal, após comprovada a adequação aos termos contratuais, desde que não se verifique 

defeitos ou imperfeições.  

- Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no fornecimento do objeto fica 

a CONTRATADA obrigada a substituir o objeto no prazo de 05(cinco) dias, contados a partir 

da comunicação de recusa, sem ônus para a autarquia.  
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- Caso a substituição não ocorra no prazo determinado no item anterior, estará a 

CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas 

neste Termo.  

- O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades da adjudicatária. Os 

locais de entrega do veículo e demais equipamentos e as mudas nativas será na Sede da 

Autarquia Municipal na cidade de Bebedouro/SP (SAAEB), localizada na Rua Cel. Joaquim 

José de Lima nº 1016, Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min. 

-A prioridade de entrega dos Lotes se dá de acordo com a parcela liberada através do contrato 

firmado entre a Autarquia e FEHIDRO mediante ordem cronológica de liberação para 

execução do projeto Água Viva. 

 

5.8 OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 -Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, 

para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição. 

-Indicar o servidor com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e 

atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços 

pactuados.  

-Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 

estipulado. 

- Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto 

contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA por 

escrito as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte desta. 

- Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

-Executar com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, o objeto do 

presente instrumento, de forma que os produtos e mão-de-obra sejam fornecidos e 

permaneçam em perfeito estado de funcionamento. 

-Remover todos os materiais e equipamentos, assim como sobras não utilizadas de materiais 

na execução do viveiro de mudas.  
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-Agendar com o gestor as entregas de produto ou material, com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas, visando a guarda antecipada de local para estacionamento.  

-Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de remuneração dos 

profissionais utilizados na execução dos serviços, transporte e alimentação, assim como por 

todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos incidentes 

que venham ocorrer.  

-Manter, durante a vigência Contrato até o término da garantia, endereço e telefone para 

contato permanentemente atualizados.  

- Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pela fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias, em qualquer tempo até o final da garantia. 

-Cumprir durante a vigência do contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e 

municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que 

houver dado causa. 

 

5.9 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Realizado por um servidor do SAAEB para acompanhamento e fiscalização do contrato. 

 

5.10 PAGAMENTO 

O valor dos serviços objeto deste Termo de Referência é baseado em preço global para cada 

lote, sem reajuste. O pagamento foi efetuado de acordo com o cronograma aprovado pela 

FEHIDRO. 

 

5.11 SUBCONTRATAÇÃO 

Não serão aceitas.  

 

5.12 SANÇÕES 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato/empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02, bem como no artigo 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital. 
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5.13 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

As questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça, no Foro da cidade de Bebedouro 

- SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Após a identificação das nascentes e o diagnóstico ambiental das áreas onde estavam 

inseridas, apontou-se a melhor técnica de recuperação. Nas 03(três) propriedades estudadas, 

devido a existência de gado, foi indicado o cercamento, que foi realizado com verbas do 

projeto e sem custos aos proprietários.  

  Com o monitoramento da área, poderemos avaliar se haverá aumento na produção e 

qualidade da água dessas nascentes estudadas, com a análise físico química das águas 

coletadas.  

  O proprietário é o maior aliado do SAAEB na eficiência desse projeto. A consciência 

dele é que faz com que tenhamos acesso às nascentes de abastecimento público, para as 

intervenções propostas. 

  Alguns proprietários não demonstraram interesse em participar do projeto, mesmo 

com nascentes em suas propriedades. Existe o medo da punição por intervenções feitas nas 

APPs sem a devida legalidade dos órgãos fiscalizadores, como barramentos e desvios dos 

corpos hídricos.  

  Desde a concepção desse projeto a ideia sempre foi a de apoiar o produtor rural em 

suas propriedades, inclusive para legalização das APPs. Mesmo quando as áreas encontram-se 

degradadas, a intenção é promover a regeneração, sem envolver nenhum tipo de denuncia. 

O projeto atende escolas do município, explicando a importância da preservação das 

florestas e das APPs para a produção e a manutenção da água para abastecimento público. 

Segundo Reigota (1998), a educação ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas 

na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, 

capacidade de avaliação e participação dos alunos.  

 A educação ambiental é uma ferramenta importante nas ações que envolvem o meio 

ambiente. Trabalhar a conscientização das crianças é uma forma de envolve-los no processo 

de recuperação dessas áreas. 

 Esse projeto trará resultados em longo prazo, mas a necessidade de dar inicio a uma 

ação como essa é imediata. A água é um recurso finito e indispensável para a manutenção da 

vida de todos os seres vivos, inclusive os humanos. Assim, com pequenas ações, estaremos 

contribuídos para a conservação do habitat de todo o planeta. 
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ANEXO 1 - PROPRIEDADES LIMÍTROFES AO CÓRREGO DO RETIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SICAR -  http://www.car.gov.br/#/ 
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ANEXO 2 – CARTAS DE ANUÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO  

ASSINADAS PELOS PRORIETÁRIOS DAS TRÊS PROPRIEDADES ESTUDADAS 
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Fonte: Acervo SAAEB 

 

 

Fonte: Acervo SAAEB 
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ANEXO 3 – PLANILHA DE DIAGNÓSTICO UTILIZADA EM CAMPO 

 


