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PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. Objeto 

Contratação de empresa de engenharia especializada em elaboração de projetos de 

saneamento básico para projeto técnico e executivo completo de uma Estação de 

Tratamento de Esgoto Sanitário Doméstico – ETE, bem como de um emissário de 

afastamento de esgoto da Bacia do Córrego Xavier.  

                  2. Metas a serem atingidas. 

O objeto acima mencionado será destinado à melhoria do sistema de tratamento de 

esgoto sanitário do Município de Américo Brasiliense, beneficiando uma população 

estimada de 40.504 habitantes. Existe uma obra em andamento de uma Estação de 

tratamento de esgoto para atender a Bacia do Córrego Maria Mendes (83% do esgoto 

gerado pelo Município), desta forma, o projeto aqui proposto viabilizará o tratamento de 

100% do esgoto gerado pelo Município.  

3. Etapas de execução:  

1ª.  Etapa  

Nesta etapa serão realizados os seguintes itens : 

• Levantamento planialtimétrico 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 imóveis 
afetados, junto ao 2º cartório de registro de imóveis;  

• Memoriais descritivos das propriedades afetadas para regularização junto ao 2º 
Cartório de Registro de Imóveis; 
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• Descrição de como será executada a obra, contemplando também informações 
do sistema existente;  

 

2ª. Etapa 

Nesta etapa serão realizados os seguintes itens : 

• 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 Oficial de Registro de Imóveis de 
Araraquara; 

• 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;  
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3ª. Etapa 

• Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto, contemplando os critérios 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 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;  

• 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); 
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4.  Plano de aplicação dos recursos financeiros  

1ª.  Etapa  

Nesta etapa serão utilizados R$17.436,26, provenientes de recursos estaduais e R$ 
3.755,05, provenientes de recursos próprios, relacionados aos serviços preliminares.  

 

Total da 1ª. etapa  :  R$   21.191,31 

 

2ª. Etapa 

Nesta etapa serão utilizados R$50.000,71 provenientes de recursos estaduais e R$ 
10.768,26 provenientes de recursos próprios, relacionados a serviços preliminares e  
projetos.  

 

Total da 2ª. etapa : R$  60.768,97 

 

3ª. Etapa 

Nesta etapa serão utilizados R$ 32.563,03 provenientes de recursos estaduais e R$ 
7.014,63 provenientes de recursos próprios, relacionados a elaboração de projetos.  

 

Total da 3ª. etapa : R$  39.577,66 
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5. Cronograma de desembolso.  

O repasse das parcelas abaixo avençadas fica condicionado à inexistência de registros 

junto ao CADIN ESTADUAL em nome do Município dos recursos estaduais 

repassados. 

1ª.Parcela 

SIMA – R$ MUNICÍPIO - R$ TOTAL – R$ 

17.436,26 3.755,05 21.191,31 

Conforme § 2º do artigo 11º do Decreto estadual nº. 59.215/2013, com a redação 

dada pelo item 1 do artigo 1º do Decreto estadual nº 62.032/2016, nos casos 

previstos no § 2º do artigo 8º, a liberação dos recursos será feita somente após a 

medição da 1ª. etapa concluída, de acordo com a fase de execução, cronograma 

de desempenho e sempre mediante comprovação por órgão ou agentes técnicos. 

2ª.  Parcela 

50.000,71 10.768,26 60.768,97 

Conforme § 2º do artigo 11º do Decreto estadual nº. 59.215/2013, com a redação 

dada pelo item 1 do artigo 1º do Decreto estadual nº 62.032/2016, nos casos 

previstos no § 2º do artigo 8º, a liberação dos recursos será feita somente após a 

medição da 1ª etapa concluída, de acordo com a fase de execução, cronograma 

de desempenho e sempre mediante comprovação por órgão ou agentes técnicos. 

3ª.  Parcela 32.563,03 7.014,63 39.577,66 
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Conforme § 2º do artigo 11º do Decreto estadual nº. 59.215/2013, com a redação 

dada pelo item 1 do artigo 1º do Decreto estadual nº 62.032/2016, nos casos 

previstos no § 2º do artigo 8º, a liberação dos recursos será feita somente após a 

medição da 1ª. etapa concluída, de acordo com a fase de execução, cronograma de 

desempenho e sempre mediante comprovação por órgão ou agentes técnicos. 

Conforme § 2º do artigo 11º do Decreto estadual nº. 59.215/2013, com a redação 

dada pelo item 1 do artigo 1º do Decreto estadual nº 62.032/2016, nos casos 

previstos no § 2º do artigo 8º, a liberação dos recursos será feita somente após a 

medição da 1ª. etapa concluída, de acordo com a fase de execução, cronograma de 

desempenho e sempre mediante comprovação por órgão ou agentes técnicos. 

Total R$ 100.000,00 R$ 21.537,94 R$ 121.537,94 

 

 

6. Previsão de início e término do objeto:  

Os procedimentos licitatórios deverão ter início no prazo máximo de 30 dias após a assinatura 

do convênio e o início da execução do objeto, imediatamente após a conclusão da licitação e 

emissão da ordem de serviços. 

Previsão de término da 1ª. etapa - 01 mês após a emissão da ordem de serviços 

Previsão de término da 2ª. etapa – 01  mês após o término da 1ª. etapa 

Previsão de término da 3ª. etapa - 01 mês após o término da 2ª. etapa 

Previsão de término do objeto - 03 meses após a emissão da ordem de serviços, não 

ultrapassando o prazo de 06 meses após a assinatura do convênio. 
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7. Projeto  

O projeto completo será analisado e aprovado tecnicamente pelo Engenheiro 

Responsável indicado pelo Município. 

 

 

Américo Brasiliense, 18 de dezembro de 2020. 
 

 
 

 
 
 

BENEDITO GABRIEL CINDIO 
Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0 

Diretor de Planejamento e Obras - PMAB 
 
 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
Prefeito Municipal 
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