
PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO  

1.1 Contratação de empresa especializada para elaboração e execução 

de análise de efluentes de esgoto, juntamente com apresentação de laudo 

e ART técnica, sendo necessário em 04 (quatro) pontos de efluentes, bem 

como, jusante e montante no ponde de lançamento do efluente de esgoto 

no Município de Natalândia/MG, em atendimento à Fundação Estadual 

do Meio Ambiente (FEAM), conforme quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento.  

1.2 As especificações e as quantidades estão detalhadas na planilha 

abaixo: 

As análises deverão ser feitas nos seguintes pontos: 

 Item 1 - Entrada da ETE (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra       ------ Quantidade ----- Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Residuária ------ 3 ------- 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

pH --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

 

Item 2 - Saída da ETE (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra ------- Quantidade -------- Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Residuária ------- 3 ------ 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 



Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

pH --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

 

Item 3 - Montante ponto de descarga do efluente no Córrego (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra --------- Quantidade ------- Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Bruta ------- 3 --------- 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

pH --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 
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Item 4 - Jusante ponto de descarga do efluente no Córrego (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra --- Quantidade Preço Total Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Bruta --- 3 R$1.380,00 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 



Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

pH --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

 

2. JUSTIFICATIVA  

3.1 A contratação do referido objeto se dá por importante para atender 

a demanda de impressões, digitalizações, cópias documentos, e tantos 

outros serviços necessários, junto as Secretarias Municipais, garantindo 

agilidade nos processos e uma redução nos custos e aumento da 

qualidade do serviço, uma vez que a manutenção e consumo de toners 

ocorrerá por conta da Contratada. 

 

3.2 A locação de impressoras multifuncionais, é possível reduzir 

preocupações com manutenção dos equipamentos e ainda ter acesso às 

impressoras tecnológicas, com qualidade e velocidade de impressão, 

adequadas às necessidades da Administração e seus setores, com custo 

acessível, além disso, eliminam custos com compras e manutenção de 

estoques de peças e suprimentos. Outra vantagem do aluguel de 

impressoras multifuncionais é contar com o suporte técnico 

especializado, uma vez que, a manutenção é garantida. 

  

3.3 A aquisição se justifica ainda pela possibilidade de monitorar os 

gastos com impressão por setores, sendo possível controlar desperdícios. 

 

3.4 A prestação de serviços será realizada por meio de Dispensa de 

Licitação, com base jurídica no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, 



concomitante ao Decreto nº 9.412/2018 que atualiza os valores 

estabelecidos no art. 23, incisos I e II do caput da Lei nº 8.666/93. 

 

3. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

4.1 Com esta prestação, espera-se obter maior cumprimento ao 

Princípio da Eficiência acrescido pela Emenda Constitucional n. 19 ao 

“caput” do artigo 37 da Constituição Federal, bem como legislação 

infraconstitucional, artigo 22, da Lei n. 8.078/90, visando atender às 

necessidades da população com desempenho as inerentes tarefas de 

forma a tornar efetiva a prestação de serviços pela Administração Pública. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

5.1 A contratação é caracterizada como: SERVIÇO, conforme inciso II 

do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 

5.2 O objeto da contratação enquadra-se na categoria de BENS 

COMUNS, conforme disposto no Decreto nº 44.786/08, possuindo 

especificações usuais de mercado. 

 

5. ALINHAMENTO COM LEIS, NORMAS E REGULAMENTOS 

6.1 Para elaboração deste instrumento, foram observados dentre 

outras às seguintes normas de regência: 

a) Lei Federal nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

b) Lei Federal nº 12.846/2013: Dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências; e 

c) Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018: Atualiza os valores 

das modalidades de licitação de que trata o art.23, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993.  

 



6. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1 Os serviços deverão ser prestados, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra e 

serviços, no seguinte endereço: Rua Natalício, nº 560, Centro, CEP: 

38.658-000, Natalândia /MG. 

7.2 Em caso de o prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no próximo 

primeiro dia útil. 

7.3 Todos os equipamentos devem ser novos e fornecidos fechados e 

embalados. 

7.4 Caso sejam identificados problemas ou vícios na execução dos 

serviços exigidas, o fornecedor deverá refazer o (s) serviço (s) em até 03 

(três) dias úteis, contados da ciência da empresa. 

7.5 A empresa se obriga a efetuar, a qualquer tempo, o refazimento de 

serviço rejeitado, se este apresentar divergências relativas às 

especificações constantes deste Projeto Básico, independentemente da 

quantidade rejeitada, sem ônus para a Administração. 

7.6 A empresa é responsável pela segurança da entrega e o 

fornecimento do quantitativo solicitado e deverá estar obrigatoriamente 

acompanhado dos documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

 

7. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

8.1 Com o intuito de verificar o preço máximo que a Administração se 

propõe a pagar com a prestação de serviço do objeto, deverá ser realizado 

os procedimentos de pesquisa de preços. 

  

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

10.1 A empresa deverá adotar medidas, quando couber, para atender as 

recomendações contidas do Decreto nº 7.746/2012 que estabelece 



critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e a Lei nº 12.305/2010 que institui a política de 

resíduos sólidos. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega da prestação de 

serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3 As decisões e providências que ultrapassarem as competências do 

Fiscal deverão ser solicitadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

em tempo hábil, para a adoção das medidas que se fizerem necessárias. 

 

11. DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, aprovada pela 

Secretaria Municipal de Administração, através de ordem bancária, para 

crédito em Banco, agência e conta corrente indicada pela Empresa. 

12.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” 

pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos bens 

efetivamente entregues e a prestação de serviços executada. 

12.3 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

12.4 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista 

na legislação aplicável. 



12.4.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos 

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Empresa providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Administração. 

12.5 A EMPRESA, regularmente optante pelo Simples Nacional, 

exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no 

§5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, 

observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 A Empresa se cometer a infração administrativa as obrigações 

assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos 

arts. 86 e 87 nos termos da Lei nº 8.666, de 1.993, de demais legislações 

correlatas.  

13.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5 Cometer fraude fiscal; 

13.2 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 

licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

13.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, a abrangência do dano apontada pela área demandante, bem como 



o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

13.4 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica 

caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante 

o estabelecido no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecida. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 O presente documento segue assinado pelo seguinte responsável: 

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

 

Natalândia/MG, 04 de Janeiro de 2021. 

 

____________________________ 

Leandro dos Reis Marques 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 


