SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – NEPOMUCENO - MG
(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.º 013/97)
CNPJ-02.230.481/0001-57 - INSC. EST. – ISENTO
Praça Cônego Menezes, 246 – CEP 37.250-000
Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 002/2016
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L,
torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo
licitatório 002/2016, Pregão Presencial 002/2016. Regime, menor preço por item para
Elaboração de projeto de barramento de água solicitado pelo sistema de água - SAAE.
Abertura será dia 27/01/2016 as 13:00hs. Maiores informações (35)3861-2066 –
compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 12/01/2015 – Pregoeiro. – Edivaldo José
Dias Registra-se e Publique-se 13/01/2015
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO DE ÁGUA COM ÁREA INUNDADA
DE APROXIMADAMENTE 20 HA DE LÃMINA D´ÁGUA.
2.1 1) Estudo hidrológico e hidráulico – Estudo da capacidade hídrica do curso d’agua,
estudo da necessidade de água com relação ao aumento populacional do município ao
longo de anos à frente.
2.1.2 Estudos geológicos e geotécnicos no local do barramento, avaliação qualitativa do
solo, avaliação qualitativa da estrutura da rocha de sustentação do barramento.
2.1.3 Estudo dos tipos de barragem – Elaborado com base no levantamento planialtimétrico
apresentado.
2.1.4 Estudo do arranjo geral – Posicionamento e dimensões dos taludes, dimensionamento
do vertedouro, e locação da adutora de captação e área de inundação.
2.1.5 Projeto executivo – Projeto Civil de construção do barramento de captação com todos
os critérios técnicos necessários.
2.1.6 Outorga de direito de uso de água – Pedido de outorga junto ao órgão competente,
realização dos estudos necessários, montagem do processo, protocolo e
acompanhamento até emissão de diploma.
2.1.7) Licenciamento Ambiental do Barramento – Para barragens entre 5 e 27 hectares de
acordo com a DN COPAM 74/2004 enquadram-se na classe 3 havendo necessidade de
RCA/PCA para seu licenciamento. O processo de licenciamento envolve, requerimento
de licença, realização de estudos2
2.2 O valor estimado do ITEM 01 é de R$ 104.833,33 (cento e quatro mil oitocentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos
.

Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
à Praça Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e
compraselicitacao@saaenep.com.br.

Nepomuceno, 13 de janeiro de 2016

EDIVALDO JOSÉ DIAS
PREGOEIRO

