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1. INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 
 O município de Américo Brasiliense localiza-se na região norte do Estado de São Paulo, 
estendendo-se por 123 km², com altitude média de 712 metros acima do nível do mar e sua sede 
situa-se nas coordenadas geográficas 21°43'32" de latitude sul e 48°06'04" de longitude oeste. 
 Américo Brasiliense está inserido na Região Administrativa Central e Região de 
Governo de Araraquara, fazendo divisa com os municípios de Santa Lúcia ao Norte, Araraquara 
ao Sul e a Oeste, e São Carlos a Leste. Distante 280 km da capital paulista, o acesso ao 
município, a partir da capital, pode ser feito através das Rodovias dos Bandeirantes (SP-348) ou 
Anhanguera (SP-330), até o município de Campinas, seguindo pela Anhanguera (SP-330) e, a 
partir de Limeira pela Rodovia Washington Luiz (SP-310) até Araraquara. Sendo a Rodovia 
Deputado Aldo Lupo (SP-257) a vicinal de acesso ao município, possuindo uma população 
habitacional de aproximadamente 34.478 habitantes, segundo dados do censo do IBGE 2010.  
 O município situa-se na Sub-Bacia do Médio Mogi, sendo o sistema de drenagem 
natural do município composto, principalmente, pelos córregos Ponte Alta (Maria Mendes) e 
Xavier. 
 Com intuito de atender e melhorar o processo de coleta e tratamento de esgotamento 
doméstico do setor oposto à bacia do esgotamento existente no Município de Américo 
Brasiliense, bem como atender todas as condicionantes estabelecidas pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo -  CETESB, o DAEMA (Departamento de Água, Esgoto e 
Meio Ambiente), pretende contratar empresa de Engenharia especializada em elaboração de 
projeto Técnico de dimensionamento de Estação de Tratamento de Esgoto doméstico. 
 A cidade de Américo esta compreendida em parte por um divisor de bacias (imagem 1), 
por outrora que de acordo com a Resolução CONAMA nº 430/2011 em que dispõe sobre as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, tal situação da referida bacia não atende o 
preconizado no diploma legal acima mencionado.  

 
2. OBJETIVO 

 
 O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa de 
engenharia especializada em execução de projetos de saneamento básico para elaboração de 
projeto técnico e executivo completo de uma ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
SANITARIO DOMESTICO – ETE, bem como de um emissário de afastamento de esgoto da 
Bacia especifica (imagem 2 e 3),  
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IMAGEM 1 – LOCALIZAÇÃO BACIA 
 

IMAGEM 2 - EMISSARIO DE ESGOTO 
 

LINHA FERREA AREA DA BACIA  

TRECHO EMISSÁRIO  
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IMAGEM 3 – LOCAL ETE 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

 O projeto deverá contemplar a melhor forma de tratamento de esgotamento que atenda a 
NBR -12209, devendo contemplar ainda medidas de execução , tipologias e fundações 
necessárias, construções, e atender no mínimo de 95% de eficiência do tratamento , conter ainda 
todos os dispositivos necessários para operação da ETE , incluindo acesso , o emissário de 
afastamento do esgoto da área urbana , o ponto a ser definido da melhor forma juntamente com 
o AVAL do MUNICIPIO, incluindo o lançamento do efluente tratado junto ao Corpo Hídrico 
receptor ( Córrego do Xavier ). 
   O projeto deverá estar de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho, como também com as Normas Brasileiras Regulamentadoras da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas– ABNT. 
 Neste projeto deverão ser contemplados os seguintes itens: 
• Levantamento planialtimetrico da linha de emissário (imagem 2), de uma Área de 
aproximadamente 15 Hectares;  
• Elaboração de roteiros (Memoriais descritivos) e croquis do traçado do emissário de 
afastamento de esgoto; 
• Servidão de passagem, anuências e averbação em Matriculas de imoveis afetados, junto 
ao 2º cartório de registro de imoveis;  

LOCAL ETE 
FAZ. SANTA 

MARIA 
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• Memoriais descritivos das propriedades afetadas para regularização junto ao 2º Cartório 
de Registro de Imoveis; 
• Descrição de como será executada a obra, contemplando também informações do 
sistema existente;  
• Levantamento planialtimetrico cadastral, do local da área de interesse de implantação da 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), coordenadas UTM X:802.135,40, Y: 7.594.277,13 
com aproximadamente 10,95 Hectares para estudo conforme imagem 3;  
• Levantamento planialtimetrico cadastral do emissário de lançamento do efluente junto 
ao corpo Hídrico (Córrego do Xavier); 
• Elaboração de Memoriais descritivos e croquis de localização exata da ETE, para fins 
de realização de desapropriação da referida área;  
• Elaboração de Memoriais descritivos e croquis de localização do traçado do emissário 
de lançamento de efluente tratado para fins de realização de servidão de passagem e averbação 
em matricula, assim como anuência dos possíveis proprietários afetados com a finalidade de 
regularização junto ao 2º cartório de registro de imoveis; 
• Estudo de alto depuração do corpo Hídrico de modo identificar o melhor e mais viável 
ponto de lançamento do efluente tratado, dentro das normas regulamentadoras e padrões da 
Companhia Ambiental do estado de São Paulo – CETESB; 
• Delimitação das bacias de esgotamento sanitário (imagem 1), bem como cálculos de 
vazões de esgotamento sanitário gerado nas áreas de abrangências para um horizonte de projeto 
de 30 anos; 
• Sondagens de solo no traçado do emissário e na área que será implantado a Estação de 
Tratamento de Esgoto; 
• Estudo de direção dos ventos predominantes do local e concepção de cinturão verde que 
evite a propagação de possíveis odores gerados durante o processo de tratamento;  
• Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto, contemplando os crítérios e parâmetros,  
cálculos das vazões de projeto, concepção geral do sistema, tratamento preliminar, medidor de 
vazão, dimensionamento da grade, tratamento primário, dimensionamento do tanque séptico, 
dimensionamento do filtro anaeóbio, resultados, e o que mais se fizer necessário para o 
entendimento do projeto no ato da execução da obra. 
• Projeto Hidráulico interligando a rede municipal de esgotamento sanitário até a futura 
Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), acompanhados de Memoriais Descritivos e 
Memoriais de Cálculo, com Planilha de Cálculo, Planta da rede coletora indicando por trecho a 
cota do terreno, cota do poço de visita, extensão, declividade, diâmetro, material, etc;  
• Levantamento cadastral das Redes de Coleta de Esgoto existente junto aos bairros que 
estão dentro da referida bacia (imagem 1) 
• Projeto Hidráulico da linha de emissário da ETE projetada até o lançamento final, 
acompanhados de Memoriais Descritivos e Memoriais de Cálculo;  
• Projeto Elétrico contemplando painéis, posteamento e iluminação no local da 
implantação da ETE; painel de controle das bombas;  
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• Projeto Urbanístico da nova Estação de Tratamento de Esgotos contendo todas as 
informações necessárias de acordo com a NBR 12209;  
•  Manual Operacional de funcionamento da ETE;  
 
• Obtenções das licenças ambientais necessárias junto a CETESB, DAEE e IPHAN;  
• Planilha Orçamentária Detalhada de todos os itens dos projetos para realização de 
licitação da obra em atendimento à lei federal nº 8.666/1993;  
• Cronograma Físico-Financeiro de todas as etapas da obra;  
• Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA); 
 
• ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) SERA NECESSARIO 
SUA APRESENTAÇÃO JUNTO A TODOS OS PROJETOS, DEVIDAMENTE ASSINA E 
RECOLHIDA PELO PROFISSIONAL HABILITADO, RESPONSAVEL PELO PROJETO; 
 
 Na sequência são apresentados os descritivos das atividades a serem desenvolvidas para 
elaboração dos Projetos da Estação de Tratamento de Esgotos e da linha de emissário até o 
ponto de lançamento final do efluente tratado.  
 Todos os projetos, memoriais e documentos deverão ser entregues em mídia digital e 
impressa, como também, deverão estar de acordo com as normas técnicas vigentes e literatura 
técnica, não se limitando a elas.  
 Cabe ressaltar que, havendo necessidades de implantação de obras singulares ao longo 
do sistema de afastamento do esgotamento sanitário (travessias, sifões invertidos, etc.), deverá 
ser apresentado projeto especifico composto por memorial descritivo e desenhos em escala 
adequada com plantas, cortes e detalhes construtivos, bem como especificação técnica dos 
materiais necessários à execução do dispositivo.  

 
4. PROJETO BÁSICO 

 
• Projeto Civil do local da estação de tratamento compacta modular; 
• Fundação  
• Movimentação de terra, terraplanagem, e ou patamarização;  
• Acesso da via publica existente ate o local da ETE;  
• Projeto de sala de controle do Operador com instalações adequadas para alocação 

de funcionários; 
• Projeto de acesso ao emissário de lançamento final e escadaria (estravasor) se 

houver necessidade; 
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5. PROJETO EXECUTIVO 
 

• Projeto Executivo da ETE contendo todas as informações necessárias de 
acordo com a NBR 12209;  

 
 Deverá ser apresentado Projeto Executivo da obra contendo e integrando todas as 
informações e projetos levantados de maneira que permita a visualização e execução completa 
da obra. Para tanto, também deverá ser apresentado Memorial Descritivo com todos os 
elementos correspondentes à obra, critérios técnicos de execução, plantas baixas, condições e 
procedimentos estabelecidos para a construção do sistema de tratamento de esgoto. 

 
6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
• Obtenção das licenças ambientais necessárias para a execução da obra 

(Licenças da CETESB, DAEE, IPHAN);  
 
 Deverá ser apresentado aprovação do projeto nos órgãos responsáveis, com o intuito de 
se obter as licenças da CETESB, DAEE, IPHAN e outras necessárias.  
 Assim, a contratada deverá apresentar no DAEE os projetos de travessia, lançamento de 
efluentes tratados, bem como o preenchimento das fichas de protocolos. Também será 
responsável por solicitar as licenças ambientais junto à CETESB. Ressalta-se que a obtenção 
das anuências dos proprietários onde o emissário e o coletor passarão serão de responsabilidade 
da CONTRATADA.  
 Ressalta-se que as taxas burocráticas para dar entrada ao processo não serão de 
responsabilidade da Contratada. No entanto, caso o projeto não seja aprovado e o protocolo de 
entrada do processo se for o caso de exigências pelos referidos órgãos, fica como 
responsabilidade da contratada, realizar as alterações cabíveis dos projetos.  
 Deverá ser elaborada e apresentada Planilha Orçamentária da obra que contemple todos 
os itens, projetos, etapas, com precisão compatível com o nível de detalhamento necessário à 
execução da obra. 

 
• Cronograma Físico-Financeiro de todas as etapas da obra;  

 
Apresentação de Cronograma Físico-Financeiro com estimativa mensal da execução do 
serviço e descrição detalhada das atividades a serem realizadas, separadas de acordo 
com cada etapa do serviço.  
 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

 O prazo para a realização dos serviços descritos será de 3 meses a contar a partir da 
assinatura da ordem de serviço. 
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8. VALOR ESTIMADO 
 

 Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos. 

 
9. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 
 Os serviços constantes deste Termo de Referência serão pagos ao final de cada uma das 
etapas constantes do Cronograma Físico-Financeiro apresentado.  
 A comprovação do cumprimento de cada uma das etapas do trabalho será feita por meio 
da entrega de relatórios de andamento e dos anteriormente relacionados. 
 

• Entidade Responsável  
 
 O Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente (DAEMA), será a entidade 
contratante do trabalho deste Termo de Referência.  

 
• Coordenação dos Trabalhos  

 
 O responsável técnico da contratada deverá realizar as intermediações necessárias junto 
a equipe técnica do Município.  

 
• Organização da Empresa  

 
 Cada empresa deverá apresentar proposta isoladamente, como única responsável pelo 
objeto deste Termo de Referência. A proposta deverá comprovar os compromissos, indicando 
claramente as Áreas especializadas da proponente, o nome e a qualificação dos técnicos e 
demais pessoas envolvidas. 

 
• Fonte dos Recursos  

 
 Os recursos para o pagamento dos serviços serão provenientes de emenda parlamentar 
de autoria do Deputado Estadual Marcos Zerbini,  que serão destinados através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no valor de R$ 100.000,00 ao Município, 
que realizará todos os procedimentos necessários para viabilizar a liberação, sendo o valor 
excedente recursos próprios municipais. As medições deverão estar em conformidade com o 
cronograma físico financeiro e devidamente aprovadas pelo Município. 
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10. CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 As empresas participantes do processo licitatório apresentarão as seguintes exigências:  

 
• Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e certidão de registro do(s) profissional(is) 
indicado(s) como responsável(is) técnico(s) do serviço, ambas expedidas pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do prazo de validade, cópia 
autenticada ou emissão via internet junto ao órgão competente;  
• Comprovação que possui, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional(is) de nível superior legalmente habilitado(s) pela entidade profissional 
competente, detentor(es) de registro no CREA com Atestado de execução de projeto de 
característica semelhante aos itens e respectivos subitens de maior relevância, ou seja:  
• Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto sanitário - hidráulico;  
• Projeto de emissário de esgoto sanitário – hidráulico; 
• A comprovação de que trata o item ACIMA, será realizada através de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,  
• Apresentar a relação da equipe técnica adequada que irá realizar os serviços aqui 
licitados, especificando a habilitação de cada um, devendo constar desta relação, o(s) 
profissional(is);  
• A vinculação do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) técnico(s) pelo 
projeto à empresa licitante deverá ser comprovada pela apresentação de cópia de sua(s) 
carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s), com 
as devidas anotações, no caso de empregado; pelo contrato social, no caso de sócio, ou por 
contrato com firmas reconhecidas em cartório, que comprove de forma precisa o vínculo 
empresa licitante/profissional(is);  
• As empresas participantes do processo licitatório poderão vistoriar o local 
acompanhado ou não de responsável técnico do Município e apresentar atestado de 
vistoria junto ao envelope de qualificação técnica que deverá ser apresentado no dia da 
licitação.  
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 A Contratada deverá expressamente se comprometer a executar os serviços em estrita 
observância ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto.  
 O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta vencedora que 
do mesmo farão parte integrante.  
 Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, 
encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, 
acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária 
ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção e 
recolhimento pelo Município por expressa disposição legal ou contratual.  
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 Os serviços serão fiscalizados por funcionários do DAEMA, o que não eximirá a 
responsabilidade total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, 
sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital.  
 A contratada deverá recolher e apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) referente ao contrato, bem como a ART dos engenheiros contratados por ela.  
Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá comparecer sob pena de 
assumir o ônus pelo não cumprimento.  
 A contratada será responsável pelos danos causados ao DAEMA ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação; 
respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venham a acontecer no local, tanto a 
seus funcionários quanto a terceiros.  
 Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as incumbências do 
contrato, sem aprovação prévia da Contratante. Nenhuma transferência mesmo autorizada 
isentará a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.  
 A Contratada e seu(s) engenheiro(s) serão responsáveis pelas condições de segurança 
dos serviços, não cabendo à Contratante ou a sua fiscalização qualquer responsabilidade por tais 
procedimentos.  
 A empresa contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com o DAEMA para 
esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho.  
 Também, em razão de fatores relevantes, de experiências anteriores e de forma de 
abordagem diferenciada do assunto em questão, poderá ser discutida a possibilidade de 
modificação nos procedimentos metodológicos e/ou na elaboração dos produtos contratados.  
 
 

Américo Brasiliense, 10 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

BENEDITO GABRIEL CINDIO 
Diretor de Planejamento e Obras - PMAB 

 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
Prefeito Municipal 
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