
ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONSULTORIA E ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE IVOTI 

 
1. OBJETO 

O presente Termo de Referência busca fornecer orientação e critérios para a 
contratação de empresa especializada em serviço de CONSULTORIA E ASSESSORIA 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI para dar apoio ao Município na continuidade do 
Planejamento e Organização da Autarquia Água de Ivoti, que opera o Sistema Municipal 
de Água e Esgotamento Sanitário, bem como, fornecer informações e pareceres para 
tomada de decisão e execução de obras envolvendo o referido sistema. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 

A necessidade de contratação de assessoria especializada surge primeiro em razão de 
ter o Município assumido a operação do sistema de abastecimento de água da cidade 
em dezembro de 2012, este retomado judicialmente da CORSAN, Companhia Estadual 
de Saneamento; segundo, para executar ações de competência municipal por força de 
lei. Importante esclarecer que de fato o Município estruturou uma autarquia para operar 
o sistema de água e planejar e implantar o sistema de esgotamento sanitário, porém 
esta e o próprio Município, não possuem em seus quadros pessoal técnico 
especializado em planejamento e operação destes sistemas, havendo necessidade de 
apoio para o planejamento, organização, operação e fiscalização dos mesmos. 
Diante do exposto, se mostra imprescindível a contratação de empresa prestadora de 
serviços de CONSULTORIA ESPECIALIZADA.  
 
3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL 
 
3.1 SISTEMA MUNICIPAL1 

 
O sistema de abastecimento do município de Ivoti constitui-se de aproximadamente 
6.500 economias, e possui as seguintes unidades operacionais: 

 24 poços profundos em operação, e mais três em montagem;  

 17 reservatórios, totalizando o volume aproximado de 655  m3; 

 134,5 Km de rede assentada, com diâmetros variando de 40 a 200mm; 

 3 estações elevatórias funcionando como “booster”; 

                                                   
1
 A Tabela abaixo foi extraída do PMAE IVOTI e identifica os equipamentos utilizados para o abastecimento público:  

EQUIPAMENTO ZONA URBANA ZONA RURAL 

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 17* + 4** 9*** 

RESERVATÓRIOS 12* + 5** 8*** 

ELEVATÓRIAS 3** 1*** 

EXTENSÃO DE REDE 120* + 14,5** Não informado 

Dados da CORSAN* e do sistema administrado pela Prefeitura**. Associações da água***.  

Tabela 01.07: Equipamentos utilizados nos abastecimento de Ivoti (Ambiconsult, CORSAN e PMI, 2011).  

 



 
O sistema está dividido em zona alta, zona média e zona baixa, sendo que os 
reservatórios funcionam como reservatórios de ponta, recebendo a água que sobra na 
rede após o abastecimento. Existe um sistema parcial de automação e telemetria para 
comando e controle do sistema; 
 
3.2 SISTEMAS ISOLADOS 
 
Existem em Ivoti 6 (seis) pequenos sistemas de abastecimento de água, descritos a 
seguir, os quais são operados atualmente por associações de moradores apoiados pela 
Secretaria Municipal de Obras: 
 
a) PICADA 48 ALTA 

Sistema composto por três poços profundos (contando com mais um poço 
desativado) e três reservatórios responsável pelo abastecimento de 86 domicílios e 1 
escola. 
 

b) NOVA VILA 
Sistema composto por um poço profundo e um reservatório responsável pelo 
abastecimento de 95 domicílios e 1 escola e 4 clubes. 
 

c) PICADA FEIJÃO 
Sistema composto por um poço profundo (com um poço desativado) e um 
reservatório responsável pelo abastecimento de 73 domicílios. 
 

d) BAIRRO UNIÃO 
Sistema composto por um poço profundo e um reservatório responsável pelo 
abastecimento de 52 domicílios. Este sistema conta com coleta e tratamento de 
esgotos. 
 

e) JARDIM PANORÂMICO 
Sistema composto por dois poços profundos e dois reservatórios responsável pelo 
abastecimento de 240 domicílios. Situa-se na zona urbana do município. 
 

f) RUA ARTHUR FRICH (BAIRRO PASTOR) 
Sistema composto por 1 poço profundos e 1 reservatórios responsável pelo 
abastecimento de 29 domicílios. Situa-se na zona urbana do município. 

  

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

As seguintes atribuições e tarefas deverão ser desempenhadas pela CONTRATADA : 
 

A contratada deverá disponibilizar um Consultor Sênior com no mínimo 10 (dez) 
anos de experiência em planejamento, organização e Gestão de Sistemas de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que já tenha ocupado cargo de 
direção técnica em organizações prestadoras de serviços de saneamento e 
experiência em planejamento, projeto, e gerencia de obras de sistema de água e 
esgotamento sanitário,   para dar consultoria e assessorar o Município de Ivoti e a 
Autarquia Água de Ivoti,  que opera os sistemas de água e esgotos de Ivoti, nas 
atividades de planejamento e organização da autarquia bem como no planejamento, 



controle, supervisão de obras e na operação destes sistemas. O trabalho deverá se 
desenvolver diretamente no apoio ao município e à Autarquia, em suas instalações, 
em atividades de planejamento, participação em reuniões, apoio em campo, 
estabelecimento de metas e gerenciamento da operação da autarquia, tratamento e 
controle de qualidade da água, distribuição de água, coleta e tratamento dos 
esgotos, supervisão de obras, análise técnica de loteamentos e edifícios, e as 
atividades comerciais decorrentes como medição de água, faturamento e 
arrecadação e atendimento ao público. 
Poderá ser solicitada ao consultor a disposição para viagens, dentro e fora do 
estado, para atender os interesses do Município.  
O consultor deverá estar disponível por 100 horas/mês, atendendo as demandas do 
Município, por solicitação deste, em horário comercial e eventualmente fora deste, 
quando imprescindível, não ultrapassando este de 20% do período total. 
A Contratada deverá emitir mensalmente, relatório descritivo das atividades 
desenvolvidas no período, anexando os principais documentos desenvolvidos ou 
analisados comprovando as atividades descritas, bem como, deverá entregar ao 
Município em arquivo digital documentos, mapas e projetos por ele desenvolvido a 
serviço do Município. 
 

5. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

Os seguintes critérios constituem-se obrigações do Município: 
 

a) Estabelecimento de Normas e Padrões a serem cumpridos pela Contratada; 
b) Estabelecimento de metas a serem alcançadas pela Contratada; 
c) Demandar à contratada as atividades a serem desenvolvidas, reuniões em que 

deve participar ou produtos a serem construídos, 
d) Avaliação do relatório de atividades mensal, emitindo parecer de conformidade; 
e) Fornecer a contratada os materiais, equipamentos, transporte e comunicação  

para o desempenho de suas tarefas, conforme solicitação da mesma e após 
aprovação pela Fiscalização do contrato. 

f) Permitir o acesso da contratada aos documentos, bancos de dados, plantas e 
projetos, instalações físicas e demais itens que fazem parte do escopo de 
trabalho; 

g) Quando solicitado ao consultor a disposição para viagens, dentro e fora do 
estado, para atender os interesses do Município, as despesas de passagens, 
estadia, alimentação, transporte local, ou outras decorrentes das atividades 
relativas a viagem serão custeadas pelo Município. 

h) Analisar o relatório mensal e emitir parecer de conformidade; 
i) Efetuar mensalmente o pagamento devido à Contratada e apurado após 

medições e relatórios. 
 

6. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
As proponentes deverão apresentar sua proposta qualificando o consultor que irá 
prestar diretamente o serviço, apresentando seu curriculum vitae, onde deverá 
obrigatoriamente comprovar seu tempo de no mínimo 10 (dez) anos de experiência no 
planejamento, organização e operação de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário bem como ter ocupado cargo de direção técnica de organização 
prestadora de serviços de saneamento e experiências . 
 



7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O contrato é por valor total mensal, tendo como base 100 (cem) horas de trabalho de 
um consultor sênior, com no mínimo 10 anos de experiência no planejamento, 
organização e operação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, e será medido com base nos produtos, atividades, documentos, projetos, 
pareceres, participação em reuniões, entre outras atividades, devidamente 
comprovados pelo relatório mensal . 
 
 
 

 

Produto 1: ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO Mês Referência: novembro de 2013

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1.0 DESPESAS COM EQUIPE TÉCNICA

1.1 Coordenador Geral Mês -                  -                         

1.2 Pessoal Nivel Superior Senior Mês -                  -                         

1.3 Pessoal Nivel Superior Junior Mês -                         

1.4 Assistente Administrativo Mês -                  -                         

0,00

2.0 DESPESAS COM CONSULTORES 

2.1 Consultoria Especializada h 100,00            117,50                   11.750,00              

11.750,00

3.0 DESPESAS COM SERVIÇOS TERCERIZADOS E DIÁRIAS

3.1 Serviços tercerizados Mês -                  -                         

3.2 Diárias e Despesas com Alimentação Mês -                  -                         

3.3 Deslocamentos e Transporte(pass aérea e local) Mês -                  -                         

0,00

11.750,00

141.000,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO PARA 12 MESES DE TRABALHO (R$)

Total Item 2.0 (R$)

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DAR A POIO AO MUNICIPIO, NO PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Total Item 1.0 (R$)

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS (R$)

Total Item 3.0 (R$)


