
 
  

Relatório da Audiência Pública nº 1/2012 

 

Aos 20 dias do mês de setembro de 2012 foi dado início a audiência pública a respeito 

das licitações que tem como objeto a contratação de serviços de elaboração de diagnósticos, 

estudo de concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar - RTP), projetos básicos e 

executivos de engenharia e estudos ambientais para sistemas de abastecimento de água e de 

esgoto sanitário em Municípios/Localidades de 25 (vinte e cinco) Estados da Federação, exceto o 

Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no Art. 39 da Lei 8.666/93. 

 

A mesa da audiência foi composta pelo Sr. Carlos Barroso Júnior – Presidente da 

Comissão Especial de Licitação e o engenheiro Ricardo Frederico de Melo Arantes, Coordenador-

Geral do CGEAR/DENSP.  

 

Também estiveram presentes os servidores Clyver Quireza Muradas; Raimundo 

Rodrigues de Castro Junior; Claudia Elisabeth Bezerra Marques, Duncker Soares Silva Júnior, além 

de Gelza Eneuza Esteves de Souza, representante da prefeitura de Butiris-MG; Romano Aviani, 

representante da empresa Concremat; Sergei Fortes, representante da empresa Cobrape; Patricia 

Gomes Monteiro, representante da empresa Oikos. 

 

A audiência foi aberta às nove horas pelo presidente da sessão, Sr. Carlos Luiz Barroso 

Júnior, que explicou o contexto da realização da mesma e após rápida explanação foi dada a 

oportunidade aos presentes para a realização de manifestações e perguntas.  

 

O senhor Romano Aviani, representante da empresa Concremat, pediu a palavra, e o 

mesmo questionou alguns pontos do edital tais como: valores das licitações, composição de valores 

dos itens presentes nas planilhas de custo, visitas técnicas de responsabilidade das empresas, sendo 

que todos estes questionamentos foram respondidos pelo senhor Ricardo Frederico de Melo 

Arantes, Coordenador-Geral do CGEAR/DENSP. Após, sanadas estas dúvidas, o senhor  Sergei 

Fortes, representante da empresa Cobrape também pediu a palavra onde o mesmo questionou 

também a respeito da composição dos preços nas planilhas de custo bem como da possibilidade de 

se ter acesso a informações mais detalhadas sobre o número de pessoas (habitantes) das cidades 

contempladas pelos projetos, sendo respondido novamente pelo senhor Ricardo Frederico de Melo 

Arantes. Também, manifestou-se a senhora Patricia Gomes Monteiro, a qual fez algumas 

ponderações respondidas pelo senhor Ricardo Frederico de Melo Arantes. 

 

Por fim, o presidente da sessão, Sr. Carlos Luiz Barroso Júnior, encerrou a Audiência 

Pública informando que dentre todas as empresas ali representadas apenas a OIKOS Pesquisa 

Aplicada Ltda, em cumprimento ao estabelecido no item 3.2 do Edital de Audiência Pública nº 

1/2012, encaminhou manifestações/contribuições que serão respondidas pela área técnica, sendo 

que todos terão acesso a essas informações através do relatório da audiência que estará disponível 

no site da Funasa no dia 1º de outubro de 2012. 

 

Segue, em anexo, a Nota Técnica do DENSP em resposta às 

manifestações/contribuições da empresa OIKOS. 

 

Brasília, 1º de outubro de 2012 

 

 

Raimundo R. de Castro Júnior 

Presidente da CEL - Substituto 
Carmen Lúcia B. dos Santos 

Membro 
Liziane Raquel Moreira 

Membro 

 



 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Nota Técnica nº 02/2012/Densp/Cgear 

 

Ref. Processo nº 25100.023.865/2012-99 

Assunto: Audiência Pública nº 01/2012 

 

Em 26 de setembro de 2012. 

 

1. Do Objetivo 

1.1. Apresentar comentários às manifestações e contribuições, bem como respostas aos 

questionamentos relativos Audiência Pública nº01/2012 realizada pela Comissão Especial de 

Licitação da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em cumprimento ao disposto no art. 39, da 

Lei 8.666/93.  

1.2. Dar transparência às ações da Funasa, pertinente à contratação de serviços de 

elaboração de diagnóstico, estudo de concepção e viabilidade técnica (relatório técnico 

preliminar – RTP), projetos básicos. projetos executivos de engenharia e estudos ambientais 

para sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios/localidades de 

25 estados da federação. 

 

2. Da motivação 

2.1. Atendimento à correspondência enviada pela empresa OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda., 

transcrita abaixo: 

“Prezados (as), 

A OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda. gostaria de contribuir elaboração do edital 

técnico contratação de serviços de Elaboração de diagnósticos, estudos de 

concepção e viabilidade  (relatório técnico preliminar – RTP, projetos básicos e 

executivos de engenharia e estudos ambientais para sistemas de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário em Muncipios/Localidades de 25 Estados da 

Federação com os seguintes questionamentos: 

(1)    Referente ao Termo de Referencia: 

a.       Uma mesma empresa será contratada para projetos de dos Sistemas 

de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário? 

b.      Uma mesma empresa poderá a pleitear a execução dos serviços em 

diferentes Estados?  

c.       Para elaboração da proposta técnica qual o numero de atestado e 

equipe técnica chave que deverá ser apresentada? Deverá buscar uma 

melhor otimização do quadro de pontuação entre conhecimento do 

problema, plano de ação e equipe técnica chave. 

(2)    TOMO I – Especificações técnicas para laboração de projetos de SAA 

a.       A mesma empresa que fizer o diagnostico, estudo de concepção e 

viabilidade técnica será responsável por elaborar os demais serviços 

(projeto básico/executivo e estudos ambientais). 

                                                               i.      Sugestões: 



 
1.       Inclusão na componente ambiental no estudo de viabilidade 

técnica como um dos fatores preponderantes da tecnologia ser 

adotada. 

2.       Autorização do uso de bases topográficas/imagens com 

escalas superiores a 1: 20.000 para os estudos de viabilidade 

técnica e diagnóstico, caso banco de dados topográficos não 

estejam disponíveis em escalas menores. 

3.       Casos dados de qualidade da água e hidrológicos em 

diferentes sazonalidades não estejam disponíveis para região do 

projeto, deverá ser prevista na planilha campanhas de épocas de 

chuva e seca para melhor definição do fator 

qualidade/quantidade e consequentemente a melhor tecnologia 

ser adotada. 

4.       Deverá ser melhor especificado/detalhado quais serviços 

complementares de campo que estão fora da planilha de custo 

que poderão ser solicitados a FUNASA. 

5.       Após o Estudo de Concepção e Viabilidade Técnica deverá ser 

realizado o estudo ambiental (conforme Edital – TOMO I). No 

entanto valores e formatos de estudos ambientais são variados 

quanto a sua complexidade, por exemplo, um EIA exige que 

ocorra uma audiência publica. Valores dos estudos ambientais 

poderão ser modificados de acordo com o tipo do estudo 

ambiental a ser exigido?  

6.       Nos Cronogramas de atividades o projeto básico se inicia no 

segundo mês de trabalho. Isso significa que será antes da 

finalização do Estudo de Viabilidade técnica e Concepção de 

sistema apropriado? Acredito que o cronograma deva ser revisto 

e objetivos melhores definidos de cada atividade prevista para 

que não haja direcionamento das alternativas propostas (melhor 

tecnologia a ser adotada). 

7.       Em cada estado as regiões/ localidades onde os projetos serão 

desenvolvidos são distintas, tanto com características 

ambientais, sociais e econômicas, como por exemplo, no Estado 

do Mato Grosso temos regiões na área do Pantanal e regiões 

próximo a Tangara da Serra. Qual o cuidado que a Funasa 

tomará para que uma tecnologia padrão não seja escolhida para 

todos os municípios? Considerando que a mesma empresa que 

realizará os estudos de viabilidade realizarão os projetos? A 

utilização de um projeto tipo para um estado como todo está 

desencontro com o que a FUNASA vem buscando, como os 

investimentos em estudos de novas tecnologias, e mais 

apropriados para cada comunidade. 

(3)    Tomo III – Critérios para Licitação 

a.       Os valores aplicados na tabela de custo tem como base Fevereiro de 

2012, estes valores poderão ser reajustados quando da contratação dos 

serviços?”.  

3. Da Fundamentação 

3.1. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

3.2. Edital de Audiência Pública nº01, de 04 de setembro de 2012, que disponibiliza 

informações pertinentes, bem como a possibilidade de prévia manifestação dos interessados 

relacionada à contratação de serviços de elaboração de diagnósticos, estudo de concepção e 

viabilidade (relatório técnico preliminar – RTP), projetos básicos e executivos de engenharia e 



 
estudos ambientais para sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 

Municípios/Localidades de 25 (vinte e cinco) Estados da Federação. 

3.3. Minuta de Edital de Concorrência  

 

 

4. Dos questionamentos referentes ao Termo de Referência (item – 1) 

4.1. O item 6.2 da Minuta de Edital de Concorrência apresenta os documentos de habilitação e 

propostas técnicas e de preços, bem como o lote ou lotes de interesse da licitante. 

4.2. Assim, destaca-se do item 1.1.1 da referida minuta de edital, in verbis: 

 

“A Fundação Nacional de Saúde - Funasa,(...) torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de 

CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, POR LOTE, sob o 

regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, regida pela Lei nº 

8.666/93, republicada em 06/07/94, e suas alterações, Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, Decreto nº 2.271, de 07 de 

julho de 1997 e Instrução Normativa MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008.” 

 

4.3. O(s) lote(s) constantes no(s) anexo(s) do termo de referência são dispostos por 

localidade/município e tipo de componente do saneamento, ou seja, o(s) lote(s) para a 

elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água  se apresentam, sempre, em 

separado ao(s) lote(s) para elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário. 

4.4. Assim, há possibilidade de contratação de empresa para realização dos serviços dispostos 

no termo de referência anexo ao edital de licitação para um único lote ou mais, desde que seja 

vencedora no processo licitatório.  

4.5. Não há vedação na minuta do instrumento convocatório da licitação quanto à participação 

de licitantes em distintas unidades da federação. No entanto, cabe ressalvar que no ato da 

assinatura do contrato, a empresa vencedora se obriga a atender às cláusulas contratuais, bem 

como realizar os serviços constantes no termo de referência em sua integralidade de acordo 

com as ordens de serviço emitidas. 

4.6. A proposta técnica deverá ser apresentada na forma estabelecida no Edital de Licitação e 

conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido no termo de 

referência anexo ao edital de licitação. 

4.7. A Equipe Técnica responsável para execução dos trabalhos deverá ser composta de Equipe 

Chave e Equipe Complementar, de acordo com as tabelas apresentadas a seguir e extraídas do 

item 5.9.2
1
 – Proposta Técnica do termo de referência (Tomo III). 

 

 

EQUIPE TÉCNICA – LOTE(S) – Projetos para SAA 

EQUIPE CHAVE 

QUANT ESPECIALIDADE FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

 

01 
Engenheiro Civil 

ou Sanitarista 
Coordenador 

Coordenação de equipe na Elaboração 

de Projeto Básico de Sistema de 

Abastecimento de Água 

 

02 

Engenheiro Civil 

ou Sanitarista 
Projetista 

Elaboração de Projeto Básico de 

Sistema de Abastecimento de Água 

EQUIPE COMPLEMENTAR 

 

01 

Engenheiro 

Eletricista 
Projetista 

Elaboração de Projetos Elétricos 

compatíveis com o objeto deste TR 

 Engenheiro Civil Projetista Elaboração de Projetos de Estruturas 

                                                           
1
 Utilizaram-se, como base de referência, as numerações dos itens relativos à minuta de edital/termo de referência 

do estado do Maranhão.   



 
01 compatíveis com o objeto deste TR 

 

01 
Engenheiro Orçamentista 

Elaboração de Orçamentos de obras de 

Sistema de Abastecimento de Água 

02 Engenheiro Civil 

ou Sanitarista 
Projetista 

Elaboração de Projeto Básico de 

Sistema de Abastecimento de Água 

 

EQUIPE TÉCNICA – LOTE(S) – Projetos para SES 

EQUIPE CHAVE 

QUANT ESPECIALIDADE FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

 

01 
Engenheiro Civil 

ou Sanitarista 
Coordenador 

Coordenação de equipe na Elaboração 

de Projeto Básico de Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

 

02 

Engenheiro Civil 

ou Sanitarista 
Projetista 

Elaboração de Projeto Básico de 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

EQUIPE COMPLEMENTAR 

 

01 

Engenheiro 

Eletricista 
Projetista 

Elaboração de Projetos Elétricos 

compatíveis com o objeto deste TR 

 

01 
Engenheiro Civil Projetista 

Elaboração de Projetos de Estruturas 

compatíveis com o objeto deste TR 

 

01 
Engenheiro Orçamentista 

Elaboração de Orçamentos de obras 

de Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

02 

Engenheiro Civil 

ou Sanitarista 
Projetista 

Elaboração de Projeto Básico de 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

4.8. O item 5.9.4.3 – Avaliação do tópico Equipe Técnica apresenta os critérios de pontuação 

da equipe técnica, de acordo com tabela abaixo. 

 

Critérios para pontuação da Equipe Técnica 

Especialidade Função 

Pontuação para cada 

atestado ou certidão 

apresentado 

Limite de atestados ou 

certidões que podem 

ser apresentados 

Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 
Coordenador 2,00 pontos 

5 atestados ou 

certidões 

Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 
Projetista 2,00 pontos 

5 atestados ou 

certidões 

Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 
Projetista 2,00 pontos 

5 atestados ou 

certidões 

 

4.9. Ressalta-se que o mesmo profissional não poderá fazer parte da equipe de mais de uma 

licitante, sob pena de desclassificação de todas as licitantes que não atenderem a esta exigência. 

 

5. Das sugestões referentes ao TOMO I – Especificações técnicas para elaboração de 

projetos de SAA (item – 2) 

 

5.1. A empresa OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda. apontou a no item (2) alínea “a” a situação 

da empresa vencedora da licitação realizar o estudo de concepção e viabilidade técnica, bem 

como os projetos básicos, executivos e ambientais. 

5.2.   Observa-se que o objeto do edital de licitação é a “contratação de empresa de 

consultoria responsável pela elaboração de diagnósticos, estudos de concepção e viabilidade 

(Relatório Técnico Preliminar – RTP), serviços de campo, projetos básicos e executivos de 



 
engenharia e estudos ambientais para Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e/ou Sistemas 

de Esgotamento Sanitário (SES)” nos municípios elencados no anexo do termo de referência. 

5.3. Assim, ressalta-se o item 5.8.2 que trata da subcontratação de serviço, in verbis: 

 

“As atividades fins, objeto destes Termos de Referência, não poderão ser 

transformadas ou subcontratadas a terceiros, exceto os serviços destinados à 

obtenção de dados complementares específicos, os quais são: serviços 

topográficos, estudos geotécnicos, ensaios de qualidade da água, estudos 

hidrogeológicos, estudos geofísico, ensaios para avaliar a qualidade das 

águas do corpo receptor e estudos ambientais. Estes serviços poderão ser 

subcontratados total ou parcialmente, nos termos do artigo 72, da lei n.º 

8.666/93, sob responsabilidade total da Contratada, pela qualidade dos 

serviços e à observância de normas técnicas e códigos profissionais.” 

 

5.4. Em seguida apresentam-se considerações acerca das sugestões enviadas pela referida 

empresa. 

5.5. Quanto à inclusão da componente ambiental no estudo de viabilidade técnica como um 

dos fatores preponderantes da tecnologia adotada, entende-se que o termo de referência a 

contempla.  

5.6. Nesse contexto, observam-se nas especificações do Relatório Técnico Preliminar – RTP 

que a empresa contratada deverá considerar elementos gerais e específicos descritos no termo 

de referência com o intuito de desenvolver as alternativas de concepção. 

5.7. Destaca-se do termo de referência, in verbis: 

 

“Para o desenvolvimento das alternativas, que subsidiarão a escolha da 

concepção básica, a Contratada deverá considerar possíveis impactos 

gerados em decorrência da implantação, ampliação ou melhoria dos 

sistemas de esgotamento sanitário, tais como:  

i. alteração do regime hídrico do corpo receptor em razão de períodos 

sazonais de estiagem; 

ii. interferência com outros usos do mesmo corpo hídrico na mesma bacia 

hidrográfica; 

iii. impactos decorrentes da localização das obras, com interferências em 

áreas protegidas por lei como: áreas de preservação permanente, 

parques, reservas, áreas indígenas, áreas de relevante interesse ecológico 

ou cultural, áreas de uso público intenso, etc. 

iv. melhoria das condições de vida da população a ser atendida (conforto e 

bem estar); 

v. redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, acarretando 

diminuição nas ocorrências de internações para tratamento médico e, 

consequentemente, redução de casos de faltas ao trabalho; 

vi. problemas localizados, decorrentes das obras civis, incluindo a 

necessidade de realocação de famílias; 

vii. benefícios sociais incluindo a geração de empregos nas fases de 

implantação e operação do sistema; 

As análises dos aspectos ambientais deverão respeitar o enquadramento 

frente à legislação ambiental federal, estadual e municipal, verificando a 

situação referente às exigências de licenciamento (prévio, de instalação e de 

operação). 

 



 
5.8. As bases topográficas/imagens com escalas superiores a 1:20.000 para os estudos de 

viabilidade técnica e diagnóstico representam uma limitador para a realização do Relatório 

Técnico Preliminar – RTP em consonância com as especificações técnicas do termo de 

referência. 

5.9. As escalas devem ser adequadas à análise pormenorizada de cada localidade em estudo. 

Assim, escalas acima de 1:5000 podem ser utilizadas somente em casos específicos de 

identificação da localização de unidades propostas em bacias hidrográficas ou de municípios e 

outros aspectos geográficos em mapas ampliados. 

5.10. A análise de qualidade de água e hidrológicos para fins de concepção de projeto devem 

levar em conta diferentes sazonalidades, com intuito de minimizar o erro inerente a estimativa 

estatística desses ensaios.  

5.11. Dessa forma, a ausência de dados de séries históricas hidrológicas e/ou de qualidade de 

água enseja em prejuízos aos estudos para a definição da melhor tecnologia em saneamento a 

ser adotada.  

5.12. Ressalta-se que é improvável que se consiga elaboração de planilhas de campanhas de 

épocas de chuva e seca na ausência desses dados, em virtude da necessidade de, ao menos, um 

período anual completo.  

5.13. Os serviços de campo a serem realizados pela empresa contratada serão os constantes 

no termo de referência, conforme previstos na etapa/item 2 da planilha geral de contratação de 

serviços e suas respectivas especificações técnicas.  

5.14. Acerca desse tema, destaca-se do termo de referência o item 3.11, in verbis: 

 

“Essa etapa se refere aos serviços topográficos, geotécnicos, geofísicos, 

hidrogeológicos, análises físico-químicas e bacteriológicas, conforme 

especificações constantes, respectivamente, nos Anexos E, F, G, H, I, J e K. 

Os serviços de campo poderão ser subcontratados total ou parcialmente 

junto a empresas especializadas, sob responsabilidade total da Contratada 

pela qualidade dos serviços e à observância de normas técnicas e códigos 

profissionais.” 

 

5.15. A(s) Planilha(s) Geral(is) de Contratação de Serviços, anexa(s) ao termo de referência, 

apresenta(m) os quantitativos dos serviços, bem como os preços estimados para cada etapa ou 

item de serviço a serem realizados. 

5.16. Os estudos ambientais estão previstos nessa(s) planilha(s) de acordo com as 

especificidades da legislação ambiental de cada estado. Assim, não há que se dizer em alterar 

valores dos estudos ambientais de acordo com o tipo de estudo ambiental a ser exigido pelo 

órgão ambiental competente. 

5.17. O cronograma de atividades referentes aos serviços a serem desenvolvidos está disposto 

no item 3.8, considerando as localidades/municípios por lote.  

5.18. Ressalta-se que o referido cronograma não apresenta a disposição temporal dos serviços 

por projeto, ou seja, por localidade/município. Assim, considerando o cronograma individual 

de uma dada localidade/município, o projeto básico só será iniciado após a emissão de ordem 

de serviço específica (OS).  

5.19. Essa OS somente será emitida após a conclusão, análise e aprovação do relatório técnico 

preliminar – RTP pela área técnica de engenharia (fiscalização do contrato), na 

Superintendência Estadual da Funasa (Suest).    

5.20. Nesse sentido, destaca-se do termo de referência o item 3.8, in verbis: 

 

“O cronograma reflete o prazo de execução dos serviços a serem executados 

e indicam os prazos iniciais e finais de cada etapa. Os serviços referentes a 

cada etapa deverão seguir os prazos estabelecidos no cronograma a seguir, 

entretanto, durante o desenvolvimento das atividades, mediante justificativa 



 
da contratada, a Suest poderá flexibilizar estes prazos sem, contudo, 

descumprir o prazo final do contrato.” 

 

5.21. O RTP definirá a concepção e a tecnologia mais apropriada para a localidade/município 

de acordo com a especificidade de cada estado e região. Assim, entende-se que não há que se 

dizer em utilização de tecnologias padrão. 

 

6. Do questionamento referente ao Tomo III – Critérios para Licitação (item – 3) 

 

6.1. As Planilha(s) Geral(is) de Contratação de Serviços constante como anexo Edital de 

Audiência Pública nº01/2012 apresentam preços obtidos a partir de composições de custos 

unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, de acordo com Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO 2012, Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011.  

6.2. Esses valores da contração dos serviços objeto do termo de referência terão o mês de 

referencia alterado de fevereiro para agosto de 2012. 

 

7. Detalhamento do evento 

 

7.1. Realizou-se no dia 20 de setembro de 2012, às 09h no Auditório do prédio da 

Presidência da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, localizado no Setor de 

Autarquias Sul, bloco N, Brasília/DF, Audiência Pública. 

7.2. O Edital de convocação do Edital de Audiência Pública nº01/2012 foi publicado no 

Diário Oficial da União, 05 de setembro de 2012, em jornais de grande circulação 

nacional e disponíveis no sitio eletrônico da Instituição (www.funasa.gov.br). 

7.3. Foram recebidas contribuições enviadas, por escrito, até às 18h do dia 17 de setembro 

de 2012, nas formas descritas no Capítulo III do referido Edital. 

7.4. A audiência pública foi aberta a toda sociedade, com participantes devidamente 

inscritos (Capítulo V do Edital de Audiência Pública nº01/2012),    

 

 

Ruy Gomide Barreira 

Diretor Densp 

http://www.funasa.gov.br/

