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1. PREÂMBULO 
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ – SANEMAR, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.799.282/0001-25, com sede situada na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 

907 – Centro – Maricá - RJ – CEP: 24900-100 neste ato representada pela Diretora 

Presidente Rita de Cassia Rocha Livermore, brasileira, arquiteta, documento de identidade 

nº A1696297 – CAU/RJ, inscrita no CPF/MF nº 095.895.457-77, com fulcro na Lei Federal 

nº 13.303/2016, Lei Complementar Municipal n°190/2009 e Decreto Municipal n° 198/2018, 

Constituição da Republica de 1988, Lei Orgânica Municipal de Maricá e Plano Municipal de 

Saneamento, assim como Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC Sanemar, 

e demais legislações aplicáveis à matéria conforme processo administrativo nº 4575/2021 e 

de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer 

parte integrante para todos os efeitos, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que realizará o Procedimento de Manifestação de Interesse Privado – PMI para seleção de 

projetos DESTINADOS A DESENVOLVER PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ. O Edital encontra-se 

disponível no site http://www.sanemar-sa.com.br, bem como no endereço acima 

mencionado mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4/75mg², em dias úteis, com 

agendameto prévio por meio do contato Tel: (21) 2634-0534. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente PMI, a realização de estudos técnicos, incluindo estudos 

de concepção, e projetos básicos, a serem elaborados por pessoa física ou por jurídica de 

direito privado, para desenvolver propostas para o Sistema de Esgotamento Municipal do 

Município de Maricá, que contemplem informações como estudo de viabilidade, 

levantamentos, investigações, pesquisas e diagnósticos, soluções tecnológicas, 

informações técnicas, projetos e/ou pareceres, apontando soluções técnicas para execução, 

operação e manutenção do sistema, incluindo coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos efluentes, visando à universalização dos serviços de esgotamento sanitário. 

 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. Poderão participar deste procedimento, pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado, 

individualmente, em grupo econômico, que satisfaçam as condições estabelecidas neste 

instrumento e demais normas legais pertinentes. 

http://www.sanemar-sa.com.br/
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3.2. Os estudos devem considerar a regulamentação e a legislação vigentes. 

3.3. Fica facultado aos interessados se associarem para a apresentação dos projetos, 

levantamentos, investigações ou estudos em conjunto, hipótese em que deverá ser feita a 

indicação das empresas responsáveis pela interlocução com a SANEMAR e indicada a 

proporção da repartição do eventual valor devido a título de ressarcimento. 

3.3.1 Nesta hipótese, os interessados deverão submeter também um plano trabalho 

especificando, pormenorizadamente, quais atividades serão executadas por cada 

um deles no âmbito de sua associação, de acordo com o item 6.1 do Termo de 

Referência.  

3.3.2 Cada um dos interessados deverá submeter, individualmente, toda a 

documentação referida na cláusula 4 do presente Edital, limitada a exigência de 

experiência àquelas atividades que cada um pretenderá desempenhar no âmbito 

de sua associação. 

3.4. A mesma pessoa física ou jurídica não poderá apresentar mais de um estudo com o 

mesmo objeto, ainda que em conjunto com outros interessados. A mesma vedação se 

estende a sociedades que mantenham relação de controle entre si ou que tenham o mesmo 

controlador. 

3.5. Será admitida a contratação de terceiros pelo autorizado na execução dos estudos, sem 

prejuízo das responsabilidades previstas neste Edital de Chamamento. 

 

4. DO REQUERIMENTO E DA AUTORIZAÇÃO 
4.1. Os interessados em participar deverão protocolar na Companhia de Saneamento de 

Maricá – Sanemar, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 

publicação deste Edital, o requerimento de autorização (ANEXO I), contendo: 

4.1.1. Qualificação completa, que permita a identificação da pessoa física ou jurídica de 

direito privado e a sua localização para eventual envio de notificações, informações, erratas 

e respostas a pedidos de esclarecimentos, contendo: nome completo da pessoa física ou 

jurídica; inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ. 

4.1.1.1. Deverá ser informado, ainda, o nome completo do profissional responsável 

pela coordenação dos estudos técnicos, com a descrição do respectivo cargo, 

profissão ou ramo da atividade, endereço físico e eletrônico. 

4.1.2. Ato constitutivo da pessoa jurídica, ou do conjunto de pessoas jurídicas interessadas, 

bem como a comprovação de que o subscritor da petição é representante legal ou 

procurador devidamente habilitado do (s) interessado (s); 

4.1.3. Declaração de que conhece e concorda com todos os termos do presente PMI; 

4.1.4. Declaração de disponibilidade da equipe técnica que participará dos estudos, bem 

como a descrição das atividades que cada profissional desenvolverá, acompanhada de 

termo de aceitação firmado pelo respectivo profissional; 

4.1.5. Demonstração de experiência na realização de estudos, projetos, levantamentos, 

investigações similares ao solicitado; 

4.1.5.1. A demonstração de experiência a que se refere o item 4.1.5 poderá consistir 

na juntada de documentos que comprovem as qualificações técnicas de profissionais 

vinculados ao interessado. 
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4.1.6. Detalhamento das atividades que pretende realizar, considerado o escopo do projeto 

e estudos definidos na solicitação, inclusive com a apresentação de cronograma que indique 

as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos trabalhos; 

4.1.7. Indicação do valor de ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e 

parâmetros utilizados para a sua definição, observado o item 7.4 deste Edital. 

4.1.8. Declaração de transferência, não onerosa, à SANEMAR dos direitos patrimoniais e 

autorais associados aos estudos, caso selecionado, conforme      ANEXO III. 

4.1.9. Declaração de Veracidade de Informações, conforme ANEXO IV. 

4.1.10. Comprovação de regularidade fiscal, da seguinte forma: 

a) Apresentação dos documentos da empresa (CNPJ e contrato social ou requerimento 

empresarial); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

c) Prova de regularidade para com o INSS e FGTS; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos mobiliários no município 

sede da empresa) 

f) Prova de regularidade trabalhista; 

4.1.11. As petições e seus anexos poderão ser tornados público, pelo que a sua mera 

entrega constitui renúncia a qualquer espécie de sigilo em relação às informações que 

contenham, bem como expresse declaração de que tais documentos não contenham 

informações sigilosas, pessoais e/ou sensíveis, daqueles que não são seus subscritores. 

4.1.12. O requerimento de autorização deverá observar ainda os critérios estabelecidos na 

1ª Etapa do Termo de Referência (ANEXO II). 

4.2. O requerimento de autorização deve ser protocolado em envelope lacrado do qual 

deverá constar na parte externa: a referência ao “EDITAL DE PROCEDIMENTO DE 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO (PMI) N.º 01/2021, COM VISTAS A 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DESTINADOS A DESENVOLVER 

PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO MUNICIPAL (REDE) E 

DESTINAÇÃO DE EFLUENTES DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.” e a indicação do nome da 

pessoa física ou jurídica interessada. 

4.3. Os requerimentos de autorização entregues fora do prazo serão registrados em 

processo e arquivados, após comunicação à(s) interessada(s). 

4.4. Nessa fase de autorização, os critérios considerados para qualificação, análise e 

aprovação do requerimento serão os seguintes: 

4.4.1. Entrega do requerimento de autorização com documentação completa dentro do prazo 

estabelecido neste Edital; 

4.4.2. Coerência do cronograma apresentado para a realização do escopo do projeto e 

estudos definidos na solicitação; 

4.4.3. Indicação do valor de ressarcimento pretendido, observado o item 7.4 deste Edital, 

tendo este que ser necessariamente igual ou inferior ao valor máximo de ressarcimento 

estabelecido pela Sanemar, acompanhado de informações e parâmetros utilizados para a 

sua definição pela Autorizada. 

4.5. Qualquer alteração na qualificação do interessado posterior à submissão do 

requerimento deverá ser imediatamente comunicada à Companhia de Saneamento de 

Maricá – Sanemar. 
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4.6. O requerimento de autorização para apresentação de projetos será analisado pela 

Sanemar em até 10 (dez) dias úteis, contados do fim do prazo de entrega dos documentos, 

podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, mediante ampla divulgação aos 

interessados. 

4.6.1. Na elaboração do Termo de Autorização, a Companhia de Saneamento de Maricá – 

Sanemar, deverá reproduzir as condições estabelecidas no presente Edital. 

4.7. O Termo de Autorização: 

4.7.1. Será pessoal e intransferível; 

4.7.2. Será conferido sempre sem exclusividade, podendo mais de uma pessoa física ou 

jurídica se manifestar e obter a mesma autorização; 

4.7.3. Não gerará direito de preferência no processo licitatório do empreendimento que 

porventura vier a ser aberto pela Sanemar; 

4.7.4. Não obrigará a Sanemar a realizar a licitação; 

4.7.5. Não implicará, por si só, qualquer direito a ressarcimento dos valores envolvidos na 

sua elaboração; 

4.7.6. Não garantirá que os estudos realizados serão selecionados e utilizados; 

4.7.7. Não implica, em hipótese alguma, responsabilidade da Sanemar perante terceiros 

pelos atos praticados pela pessoa física ou jurídica autorizada. 

4.8. Nos casos de cassação, revogação, anulação ou tornada sem efeito a autorização, 

deverão os interessados ser notificados por escrito, mediante publicação no Jornal Oficial 

de Maricá, a partir de quando se iniciará o prazo de 10 (dez) dias para apresentar, querendo, 

suas razões. 

4.9. No caso de descumprimento das condições estabelecidas na autorização, o prazo de 

10 (dez) dias servirá também para que o autorizado, querendo, promova o saneamento de 

quaisquer irregularidades que hajam sido apontadas pela Sanemar. Promovido tal 

saneamento, a autorização permanecerá válida e vigente. 

4.10. Autorizações cassadas, revogadas, anuladas ou tornadas sem efeito não geram direito 

ao ressarcimento dos valores despendidos na elaboração dos estudos até então realizados. 

4.11. Caso a Sanemar decida revogar uma autorização por motivos supervenientes de 

conveniência e oportunidade, ela deverá revogar simultaneamente todas as autorizações 

emitidas em relação aos projetos, levantamentos, investigações ou estudos que estiverem 

sendo desenvolvidos em relação ao mesmo objeto. 

4.12. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos poderão ser rejeitados:  

4.12.1 Parcialmente, caso em que os valores de eventual ressarcimento serão 

apurados apenas em relação às informações efetivamente utilizadas em eventual 

licitação; ou  

4.12.2 Totalmente, cenário em que ainda que haja licitação para a contratação do 

objeto pretendido não haverá ressarcimento pelas despesas efetuadas. 

4.13. Os documentos referentes aos projetos, levantamentos, investigações e estudos 

rejeitados poderão ser retirados por seus responsáveis no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da publicação da decisão. Não sendo retirados em tal prazo, eles poderão ser destruídos 

pela Sanemar. 

4.14. A Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento das Propostas (CEAAP) será 

responsável por receber as propostas e analisar os aspectos meramente administrativos do 
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processo. A Comissão de Avaliação Técnica (CAT), por sua vez, analisará e decidirá sobre 

os aspectos técnicos do processo. 

4.15. Será publicada no Jornal Oficial de Maricá a data e  a hora da sessão pública para a 

abertura dos envelopes contendo os Requerimentos de Autorização. A sessão será 

realizada no prédio sede da Compainha de Saneamento de Maricá – SANEMAR, conforme 

endereço no item 1. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO 
5.1. Aqueles que forem autorizados terão o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, 

contados da publicação da autorização, para apresentar os estudos de concepção, projetos 

básicos e demais documentos técnicos pertinentes à Companhia de Saneamento de Maricá 

– Sanemar. 

5.2. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado de acordo com os 

seguintes critérios da Sanemar: 

5.2.1. Alteração do projeto/escopo ou especificações, pela Sanemar;  

5.2.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do edital; e 

5.2.3. Outra justificativa técnica devidamente motivada pela autoridade competente. 

5.3. Os estudos deverão ser protocolizados na Companhia de Sanemento de Maricá em 01 

(uma) via impressa e com 01 (uma) cópia em versão digital. 

5.4. A versão digital deve permitir amplamente o acesso ao seu conteúdo, devendo ser 

apresentada em dispositivo portátil de armazenamento (pendrive ou CD) com todos os 

arquivos de dados modificáveis (doc, xls, dwg, etc.) devidamente identificados e no caso de 

formato EXCEL para Windows, com as devidas fórmulas e vínculos entre planilhas que 

derem origem aos resultados. 

5.5. Os estudos a serem apresentados deverão conter todas as informações e obedecer às 

diretrizes constantes na 2ª Etapa do ANEXO II deste Edital. Caso a Comissão de Seleção 

entenda que o(s) estudo(s) apresentado(s) necessite(m) de retificação(ões), poderá ser 

aberto prazo para sua reapresentação, o prazo será definido no ato. A não reapresentação 

do(s) estudo(s) no prazo indicado implicará a cassação da autorização. 

5.6. Após a seleção do estudo a ser utilizado, a apresentação, entrega e disponibilização de 

quaisquer dados, documentos, estudos, levantamentos, fotos, ilustrações, figuras, tabelas, 

planilhas, especificações e projetos, durante o período de elaboração de estudos e no ato 

de entrega, implicará na transferência dos direitos autorais e propriedade intelectual a eles 

relativos à Sanemar, não podendo haver nenhuma restrição de confidencialidade sobre 

quaisquer deles. 

5.7. Observado o ressarcimento previsto neste Edital (item 7.4), quando devido, os 

documentos mencionados no item 5.6 serão cedidos sem ônus, encargos ou condições e 

poderão ser utilizados total ou parcialmente pela Sanemar, de acordo com sua oportunidade 

e conveniência, para compor outros estudos, auxiliar na formulação de editais, contratos e 

demais documentos afins necessários à licitação. 

5.8. A Comissão de Avaliação Técnica poderá realizar reuniões com as pessoas físicas e 

jurídicas autorizadas e quaisquer interessados na realização do chamamento público, 

sempre que entender que possam contribuir para a melhor compreensão do objeto e para a 

obtenção de estudos mais adequados. 
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6. DA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E APROVAÇÃO 
6.1. A avaliação e seleção dos estudos apresentados será realizada pela Comissão de 

Avaliação Técnica.  

6.2. Caberá à Comissão de Avaliação Técnica apreciar, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis 

a contar da data final de entrega das propostas referentes ao presente Edital, os aspectos 

técnicos do objeto do PMI, podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa técnica, 

devidamente formalizada, que deverá considerar, para avaliação e escolha dos estudos e 

projetos apresentados, os seguintes critérios: 

6.2.1. Observância de diretrizes e premissas definidas neste Edital e Anexos; 

6.2.2. Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e com as normas técnicas 

emitidas pelos órgãos e pelas entidades competentes; 

6.2.3. Consistência e coerência das informações que subsidiaram sua realização; 

6.2.4. Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos 

científicos pertinentes, e utilização de equipamentos e processos recomendados para 

melhor tecnologia aplicada ao setor; 

6.2.5. Apresentação de melhor viabilidade econômico-financeira. 

6.2.6. Adoção de princípios de sustentabilidade; 

6.2.7. Adoção de técnicas de implantação e operação menos agressivas ao meio ambiente 

e que provoquem a menor interferência possível na paisagem; 

6.2.8. Além dos critérios elencados neste edital, serão considerados também os critérios e 

etapas apontados no Termo de Referência (ANEXO II, V e VI). 

6.3. A cada estudo relacionado neste Edital, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 

0 (zero) inadequado e 10 (dez) adequado, de acordo com o atendimento do conteúdo 

solicitado. 

6.4. Os estudos e projetos terão os seguintes pesos: 

ITEM PRODUTO PESO 

1 Projeto de engenharia 2 

2 Modelagem operacional 2 

3 Estudo ambiental 1 

4 Estudo jurídico-regulatório 1 

5 Modelo de Custos 1 

6 Modelo de Receitas 1 

7 Modelagem Financeira 1 

8 Plano de implementação do projeto 1 

9 Plano de comunicação do projeto 1 
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6.5. A Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento das Propostas preencherá um 

formulário de avaliação para cada proposta apresentada pelos interessados, com a 

pontuação dada pela Comissão de Avaliação Técnica para os itens avaliados acompanhada 

de fundamentação sucinta dos motivos.  

6.6. A pontuação final será obtida pela multiplicação de cada pontuação pelo seu respectivo 

peso e posterior divisão da soma da nota de todos os estudos técnicos por 11. 

6.7. Em caso de empate entre dois ou mais interessados, serão aplicados, sucessivamente, 

os seguintes critérios de seleção: 

6.7.1. A maior pontuação no Estudo Projeto de Engenharia; 

6.7.2. A maior pontuação na Modelagem Operacional; 

6.8. Os estudos poderão ser rejeitados a critério da Sanemar, que terá plena autonomia e 

discricionariedade, observados os termos do presente Edital e Anexos, para avaliar os 

projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados quanto à sua conveniência, 

oportunidade, consistência, suficiência e legalidade. 

6.9. Após a definição da(s) proposta(s) selecionada(s), o projeto, os produtos e estudos 

decorrentes da concorrência terão seus direitos associados transferidos para a Sanemar 

que, de posse desses, os utilizará para a elaboração do futuro edital de contratação 

pertinente aos projetos. 

6.10. O autor ou financiador do projeto poderá participar de licitação que tiver como objeto a 

contratação da solução técnica aprovada no PMI, nos exatos termos da Lei nº 13.303/16. 

6.11. A avaliação, a seleção, o valor do ressarcimento dos estudos técnicos e demais atos 

dos processos serão objetos de ata circunstanciada, assinada pelos membros das 

comissões segundo as respectivas áreas de atuação e competência.   

6.12. O resultado do procedimento será publicado no Diário Oficial Município de Maricá e 

divulgado no sítio na internet da Companhia de Saneamento de Maricá – Sanemar. 

 

7. DOS CUSTOS E DO RESSARCIMENTO  
7.1. Os interessados em participar do presente procedimento serão responsáveis por 

todos os custos financeiros e demais ônus decorrentes de seus estudos. 

7.2. O recebimento dos estudos não gera para a Sanemar a obrigação de ressarcir os custos 

dela decorrentes ou de contratar o seu objeto. 

7.3. Apenas os estudos aprovados e utilizados pela Sanemar para a elaboração de eventual 

processo licitatório em decorrência do presente PMI terão direito a ressarcimento. 

7.4. Os proponentes que tiverem os estudos técnicos utilizados serão ressarcidos em suas 

despesas, em seu conjunto, pelo vencedor de futuro procedimento licitatório até o montante 

máximo de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total estimado 

previamente dos investimentos necessários à implementação do empreendimento. 

7.5. Para fins de avaliação do preço de mercado do objeto no presente PMI, a Comissão de 

Avaliação Técnica  poderá adotar critérios de avaliação dos custos com base nos 

orçamentos praticados na Sanemar. Caso não seja possível estimar o preço do objeto, o 

valor do ressarcimento será obtido pela média dos preços apresentados, observado o art. 

115, §4º, II, do RILC.  

7.6. Os proponentes deverão estabelecer valores de ressarcimento para cada um dos 

produtos especificados no item 6.4, acompanhados de prévia justificativa técnica que poderá 

basear-se na complexidade dos estudos ou na elaboração de estudos similares. 
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7.7. A Sanemar poderá condicionar o ressarcimento dos projetos, levantamentos, 

investigações e estudos à necessidade de sua atualização e de sua adequação até a 

abertura da licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos, de: 

7.7.1. Alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis; 

7.7.2. Recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou 

7.7.3. Contribuições provenientes de consulta e audiência pública. 

7.7. O ressarcimento poderá ter seus valores alterados, caso haja necessidade de 

atualização e adequação dos produtos. 

 
8. DOS RECURSOS  
8.1 As pessoas físicas ou jurídicas que houver apresentado projetos, levantamentos, 

investigações e estudos no âmbito do mesmo PMI terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

a interposição dos recursos que entenderem cabíveis. 

8.2 Os recursos poderão ser interpostos contra a avaliação dos seus próprios projetos, 

levantamentos, investigações e estudos pelo órgão competente da SANEMAR, bem como 

contra a avaliação feita dos materiais submetidos por qualquer outro participante do PMI. 

8.3 A SANEMAR dará ciência dos recursos aos demais participantes, que poderão impugná-

los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentando as contrarrazões. 

8.4 A Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento das Propostas terá o prazo de 

15 (quinze) dias úteis para apreciar os recursos e suas competentes razões de defesa e 

proferir decisão em que, fundamentadamente, aponte o resultado definitivo do PMI e indique 

os projetos, levantamentos, investigações e estudos aprovados. 

8.5 Após a aprovação, os projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados 

serão encaminhados à Diretoria Colegiada, que decidirá, de acordo com os trâmites 

estabelecidos no presente Regulamento, sobre a conveniência e a oportunidade de 

determinar a abertura de licitação, observadas as disposições legais aplicáveis a cada 

espécie de contratação. 

 
9. DOS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS 
9.1. Caso selecionado, total ou parcialmente, o objeto do presente edital para a consolidação 

pretendida, os respectivos direitos autorais sobre as informações técnicas, estudos de 

viabilidade, levantamentos, investigações, dados, projetos, memórias de cálculo, planilhas, 

métodos, pareceres e quaisquer outros documentos que daqueles façam parte são cedidos, 

de forma irrevogável, irretratável e incondicional para a Companhia de Saneamento de 

Maricá – Sanemar, nos termos do modelo correspondente previsto no Anexo III ao Edital. 

9.2. Os estudos e projetos selecionados, e todos os documentos que destes façam parte, 

poderão ser utilizados pelo Sanemar incondicionalmente, total ou parcialmente, de acordo 

com a oportunidade e a conveniência. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Os interessados que pretenderem solicitar esclarecimentos acerca do Edital e/ou 

objeto deverão fazê-lo por escrito, através de e-mail, até o 5º (quinto) dia útil antes do término 

do prazo final para entrega dos requerimentos, mediante confirmação de recebimento, por 

meio do correio eletrônico: licitacao@sanemar-sa.com.br, até às 17:00 horas do último dia 

do prazo referido. 
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10.2. Não serão atendidas solicitações verbais ou formuladas após o prazo estabelecido no 

item 10.1, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por 

escrito. 

10.3. O resultado aos pedidos de esclarecimento serão divulgados no sítio eletrônico da 

Sanemar e enviados em respostas aos respectivos e-mails que solicitarem os 

esclarecimentos, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

10.4. O interessado será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do edital, conforme Termo de Referência – Anexo II. 

10.5. É permitida, mediante prévio agendamento e formalização das dúvidas por escrito, a 

realização de encontros técnicos entre os interessados e a Sanemar para a elucidação de 

dúvidas e apresentação preliminar de estudos ou relatórios produzidos, durante a vigência 

deste Procedimento. 

10.6. As informações públicas disponíveis para a realização dos projetos, levantamentos, 

investigações ou estudos técnicos objeto deste edital poderão ser acessadas e consultadas 

nos sítios eletrônicos do Município e junto à Sanemar. 

10.7. A participação neste Procedimento pressupõe conhecimento das condições de 

execução dos serviços. 

10.8. Integra o presente Edital o Termo de Referência e demais anexos dele constantes.  

 
 

Maricá,19 de Julho, 2021. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Rita Rocha  

DIRETORA PRESIDENTE 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ – SANEMAR 
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ANEXO I 
MODELO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 

 
À Companhia de Saneamento de Maricá – Sanemar  
Excelentíssima Senhora Presidente, 
(denominação da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), grupo econômico ou consórcio, com 
sede, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º . / - ), vem, respeitosamente, manifestar 
o seu interesse em participar do Procedimento de Manifestação de Interesse N° 01/2021. 
Para tanto, requeremos autorização para apresentação de estudos técnicos, inclusive 
estudo de concepção, e projetos básicos para desenvolver propostas para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Município de Maricá que contemple informações como estudo de 
viabilidade, levantamentos, investigações, pesquisas e diagnósticos, soluções tecnológicas, 
informações técnicas, projetos e/ou pareceres, apontando soluções técnicas para execução, 
operação e manutenção do sistema, incluindo coleta, transporte, tratamento e destinação 
final dos efluentes, visando a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, em 
conformidade com o Edital de Chamamento Público e Anexos. 
Declaro(amos) estar ciente de que a autorização no PMI em epígrafe: 
a) é pessoal e intransferível; 
b) é conferida ao AUTORIZADO sem exclusividade; 
c) não obrigará a Sanemar a realizar licitação; 
d) não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua 
elaboração; 
e) poderá ser (i) cassada, em caso de descumprimento de seus termos; (ii) revogada, 
em caso de perda de interesse da Sanemar ou desistência por parte do Autorizado; (iii) 
anulada, em caso de vício; ou, (iv) tornada sem efeito, no caso de superveniência de 
dispositivo legal que impeça o recebimento de Estudos, sem que, em nenhum dos casos, 
gere para o Autorizado direito ressarcimento. 
f) não implicará corresponsabilidade da Sanemar perante terceiros pelos atos 
praticados pela AUTORIZADA. 
Por fim, expressamos nossa ciência de que a participação neste PMI pressupõe, para todos 
os efeitos, o integral conhecimento e concordância com o edital do Procedimento de 
Manifestação de Interesse e seus Anexos. 
 

Maricá, de de 2021.   
 
Pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), grupo econômico ou consórcio com assinatura do(s) 
seu(s) representante(s) legal(is) 
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CADASTRO TÉCNICO 
 
Nome(s) dos interessados(s)  
Endereço dos interessado(s)  
Telefone(s) do(s) interessado(s)  
E-mail do(s) interessado(s)  
CNPJ ou CPF do(s) interessado(s)  
Nome do representante do interessado (quando pessoa jurídica*)  
Telefone do representante  
E-mail do representante  
 
 
Assinalar: 
 
( ) Sociedade empresarial  
(  ) Consórcio 
(  ) Grupo econômico ou outro tipo de associação 
 
Descrever: 
 
 
*São considerados representantes, para fins desta PMI, as pessoas munidas de poderes 
para se manifestar em nome das pessoas jurídicas participantes do grupo e pelo 
recebimento do valor que eventualmente fazer jus a título de reembolso. 
 
 

Maricá, de de 2021.   
 
Pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), grupo econômico ou consórcio com assinatura do(s) 
seu(s) representante(s) legals.  
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DOCUMENTOS ANEXADOS AO PRESENTE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
 
- Demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, investigações e 
estudos similares aos solicitados (Conforme Item 4. Qualificação/Documentação Técnica do 
Termo de Referência). 
 
- Detalhamento das atividades que pretende realizar, inclusive com a apresentação de 
cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega 
dos trabalhos. 
 
- Indicação de valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e 
parâmetros utilizados para sua definição. 
 
- Termo de cessão de uso não onerosa dos direitos autorais e patrimoniais à Sanemar 
associados aos projetos, levantamento investigações e estudos selecionados, a qual ficará 
sob condição suspensiva de tais projetos, levantamentos, investigações e estudos serem 
efetivamente selecionados e aprovados no PMI em que submetidos. 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

DA SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Considerando as disposições contidas no art. 31, § 4º, da Lei Federal n. 13.303/16, assim como no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da SANEMAR, a Companhia de Saneamento de 
Maricá S.A. – SANEMAR realizará Procedimento de Manifestação de Interesse para o recebimento 
de propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal, abrangendo coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos efluentes do Município de Maricá. 
 
 

A 

DO OBJETO 
Procedimento de Manifestação de Interesse para o recebimento de propostas para o 
Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal, abrangendo coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos efluentes do Município de Maricá. 
 

B 
DA VIGÊNCIA  
De acordo com o item 9 do presente Termo de Referência. 

C 

DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
De acordo com o item 3 e 9 do presente Termo de Referência. 
 

D 
FORMA DE ABERTURA 
 
Chamamento Público 

E  

UNIDADE RESPONSÁVEL  

Diretoria Colegiada  

UNIDADE FISCALIZADORA 
Diretoria de Engenharia 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
para selecionar pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, interessadas em apresentar 
estudos e projetos para subsidiar eventual 
procedimento licitatório do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Municipal, abrangendo 
coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos efluentes do Município de Maricá. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 O presente Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visa a convocar interessados 
com o objetivo de desenvolver proposta que contemple informações como estudo de viabilidade, 
levantamentos, investigações, pesquisas e diagnósticos, soluções tecnológicas, informações técnicas, 
projetos e/ou pareceres, ou seja, estudos de concepção e projetos básicos a serem utilizados na 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Maricá, apontando soluções 
técnicas para execução, operação e manutenção do sistema, incluindo coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos efluentes, visando a universalização dos serviços de esgotamento 
sanitário. 
 
1.2 A presente solicitação de manifestação de interesse não se limita a eleição de apenas uma 
proposta selecionada, mas sim o recebimento de propostas de caráter técnico que possam ser 
utilizadas em sua totalidade ou parcialmente na elaboração de eventuais editais e contratos.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Saneamento, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, é o controle de todos os 
fatores do meio físico que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, 
mental e social, e o conjunto de medidas adotadas em um local para melhorar as condições de 
salubridade ambiental. No Brasil, o Saneamento Básico é um direito fundamental assegurado 
constitucionalmente e está diretamente relacionado à saúde pública, à qualidade de vida, às 
atividades econômicas e ao desenvolvimento do país. 
 
2.2 A Companhia de Saneamento de Maricá – SANEMAR1 possui como finalidade o saneamento 
básico (mormente o ambiental) no Município de Maricá. Dentre seus objetos está a prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários. 
 
2.3 Assim, justifica-se a abertura deste PMI para dar celeridade ao processo de universalização 
do esgotamento sanitário do Município de Maricá. O projeto se insere no contexto de ações 
estratégicas promovidas pelo executivo municipal, através da SANEMAR, para ampliar a prestação 
deste serviço público essencial à população. 

 

1 A SANEMAR, sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Município de Maricá, foi constituída 
a partir de Assembleia Geral realizada no dia 23/01/2019, tendo iniciado efetivamente suas atividades a partir do dia 
01/03/2019, conforme publicação no Jornal Oficial de Maricá – JOM, Edição nº 938, do dia 13/03/2019. Criada pela Lei 
Complementar Municipal nº 183/2009, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 190/2009. 



 

 

 

Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 907, Centro – Maricá/RJ –CEP: 24.900-100 
Telefone: (21) 2634-0534 

SANEMAR 

Processo 4575/2021 

Data do Início 26/04/2021 

Folha 17 

Rubrica  

 
3. DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 A área de abrangência deste PMI se relaciona a toda à área urbana, parte integrante do 
Município de Maricá. 
 
3.2 O procedimento de que trata o presente Termo de Referência será executado no Município 
de Maricá – RJ, bem como na sede dos participantes. 
 
4. QUALIFICAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
4.1 Demonstração de que o interessado, ou os consultores que contratará para a realização do 

Estudo, possuem experiência no desenvolvimento de estudos técnicos, similares ao objeto deste 

PMI, mediante apresentação de currículos e de experiências pregressas de Certidões de Acervo 

Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e dos 

correspondentes atestados de execução dos serviços, devidamente registrados pelo CREA e 

expedidos pelo interessado. Em complementação as CATs, a SANEMAR poderá exigir as cópias das 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) que originaram as mesmas. 
 
5. DA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 
 
5.1. As propostas para autorização de estudo, que deverão ser apresentadas por todos os 
interessados no chamamento, deverão conter, no mínimo:  
 
a)  qualificação completa, com: a) nome completo; b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); c) cargo, profissão ou ramo de atividade; d) 
endereço e endereço eletrônico; 
b)  demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, investigações e 
estudos similares aos solicitados;  
c)  detalhamento das atividades que pretende realizar, inclusive com a apresentação de 
cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos;  
d)  indicação de valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e 
parâmetros utilizados para sua definição; e  
e)  termo de cessão de uso não onerosa dos direitos autorais e patrimoniais à SANEMAR 
associados aos projetos, levantamento investigações e estudos selecionados, a qual ficará sob a 
condição suspensiva de tais projetos, levantamentos, investigações e estudos serem efetivamente 
selecionados. 
 
5.2. A demonstração de experiência a que se refere o item 8.1 letra B poderá consistir na juntada 
de documentos que comprovem as qualificações técnicas de profissionais vinculados ao interessado. 
 
5.3. O participante no PMI deverá apresentar o termo de cessão de uso não onerosa de direitos 
autorais e patrimoniais sob as penas da lei, que é o titular dos direitos autorais e patrimoniais das 
informações, levantamentos, estudos, projetos e demais criações técnicas que ele submeter à 
SANEMAR, e assumir quaisquer responsabilidades que eventualmente sejam impostas à SANEMAR 
caso terceiros venham a afirmar serem os legítimos titulares dos direitos autorais e patrimoniais 
sobre tais elementos. 
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5.4. Fica facultado aos interessados a que se refere o item 8.1 se associarem para a apresentação 
de projetos, levantamentos, investigações ou estudos em conjunto, hipótese em que deverá ser feita 
a indicação das empresas responsáveis pela interlocução com a SANEMAR e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a título de ressarcimento. 
 
a) nesta hipótese, os interessados deverão submeter também um plano detalhado de trabalho 
especificando, pormenorizadamente, quais atividades serão executadas por cada um deles no 
âmbito de sua associação. 
b) cada um dos interessados deverá submeter, individualmente, toda a documentação referida 
no caput deste artigo, limitada a exigência de experiência àquelas atividades que cada um pretenderá 
desempenhar no âmbito de sua associação. 
 
5.5. Qualquer alteração na qualificação dos interessados posterior à data de submissão do 
requerimento de autorização deverá ser prontamente comunicada à SANEMAR. 
 
5.6. A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos: 
a) poderá ser conferida com exclusividade ou a número limitado de interessados; 
b) não gerará direito de preferência no processo licitatório que porventura vier a ser aberto 
pela SANEMAR; 
c) não obrigará a SANEMAR a realizar licitação; 
d) não implicará, por si só, direito subjetivo ou expectativa legítima a ressarcimento dos valores 
envolvidos em sua elaboração; e 
e) será pessoal e intransferível. 
 
5.7. A autorização não implica corresponsabilidade da SANEMAR perante terceiros no tocante 
aos atos praticados por aqueles que venham a participar do PMI. 
 
5.8. A SANEMAR poderá, a qualquer momento revogar a autorização por motivos de sua 
conveniência e oportunidade em relação ao projeto, levantamento, investigação ou estudo ao qual 
o este termo de referência se refere, anulá-la por motivo de ilegalidade ou efetuar sua cassação em 
caso de descumprimento de suas condições ou pela ausência de submissão de informações por parte 
do autorizado. 
 
5.9. O autorizado não terá direito a ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração dos 
projetos, levantamentos, investigações ou estudos que já houver desenvolvido, que terão sido 
realizados exclusivamente por sua conta e risco. 
 
5.10. Caso a SANEMAR decida revogar uma autorização por motivos supervenientes de 
conveniência e oportunidade, ela deverá revogar simultaneamente todas as autorizações emitidas 
em relação aos projetos, levantamentos, investigações ou estudos que estiverem sendo 
desenvolvidos em relação ao mesmo objeto. 
 
5.11. A revogação, a anulação e a cassação de uma autorização serão precedidas de intimação ao 
seu titular, que terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar, querendo, suas razões. 
 
5.12. No caso de descumprimento das condições estabelecidas na autorização, o prazo de 10 (dez) 
dias servirá também para que o autorizado, querendo, promova o saneamento de quaisquer 
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irregularidades que hajam sido apontadas pela SANEMAR. Promovido tal saneamento, a autorização 
permanecerá válida e vigente. 
 
6. DA PROPOSTA – 1ª ETAPA 
 
6.1 As propostas, que deverão ser apresentadas na Fase de Autorização por todos os 
interessados no chamamento, deverão conter, no mínimo: 
 

• Plano de trabalho, incluindo o cronograma físico detalhado das atividades principais em cada 
fase do trabalho; 

• Metodologia de execução das atividades do escopo, incluindo organização e abordagem de 
elaboração de estudos; 

• Relação da equipe técnica permanente que ficará vinculada ao objeto dos estudos e 
respectivos currículos dos profissionais que coordenarão a execução dos serviços; 

• Funcionário líder geral da equipe, responsável por acompanhar a elaboração de todas as 
atividades do estudo e ser o ponto focal de contato direto com a SANEMAR; 

• Orçamento preliminar contendo o memorial dos custos referentes ao estudo de concepção 
proposto. 
 

6.2 Os interessados em participar deste PMI deverão apresentar os estudos, levantamentos e 
planos descritos neste Termo de Referência, evidenciando claramente a fonte das informações, bem 
como as premissas que fundamentaram as conclusões em cada caso. 
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7. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS TÉCNICOS – 2ª ETAPA 
 
7.1  Os estudos, que deverão ser apresentadas por todos os autorizados no curso do 
chamamento, deverão seguir as seguintes diretrizes gerais: 
 
a) Atendimento às legislações do setor de saneamento vigentes, bem como às legislações 
ambientais cabíveis, tanto federais como estaduais e municipais; 
b) Atendimento às Normas Técnicas emitidas pelo Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT; 
c) Atendimento à Norma NOP-INEA-45, que estabelece critérios e padrões de lançamento de 
esgoto sanitário. Os estudos a serem apresentados devem considerar o lançamento de efluentes 
tratados em corpos lênticos;  
d) O estudo deve apresentar soluções técnicas para implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário no Município de Maricá como um todo: redes de coleta, coletores tronco, interceptores, 
estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento, emissários, destinação final dos 
efluentes e demais dispositivos e acessórios necessários ao atendimento do município até o 
horizonte do ano de 2040; 
e) Para fins de desenvolvimento dos estudos deve ser apontada a divisão de lotes de projetos 
básicos dos sistemas de esgotamento sanitário que sejam mais eficazes para execução de obras de 
implantação, visando à obtenção da universalização dos serviços de esgotamento sanitário 
municipal;  
f) A divisão proposta para os projetos básicos deve prezar pela eficiência da confecção de 
projetos e também pela perfeita execução, operação e manutenção do sistema proposto para o 
conjunto do município, considerando o sistema existente e todos os projetos de esgotamento 
sanitário em curso; 
g) O estudo deve indicar também a cronologia de execução dos projetos básicos, segundo 
critérios técnicos, de forma a dar celeridade à obtenção de produtos que permita a SANEMAR utilizar, 
possivelmente, o produto desta PMI para licitação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no 
Município de Maricá. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS – 2ª ETAPA 
 
8.1. Os estudos técnicos, que deverão ser apresentadas por todos os autorizados no curso do 
chamamento, a serem apresentados devem compreender os produtos a seguir: 
 
a) Projeto de engenharia. Deverá compreender a elaboração de estudo de concepção do 
Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Maricá, incluindo redes de coleta, coletores 
tronco, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento, emissários 
e destinação final dos efluentes, bem como a proposta de execução do sistema em lotes e os 
respectivos projetos básicos de cada lote, necessários à execução do sistema como um todo. Deve 
conter ainda, nos termos da legislação em vigor, a identificação e cadastro de locais para implantação 
da infraestrutura necessária do sistema, as especificações técnicas de materiais e equipamentos, o 
cronograma físico e financeiro dos investimentos, o orçamento dos custos operacionais e de 
manutenção. O Projeto de Engenharia será constituído por fluxogramas, peças gráficas com 
detalhamento das unidades que compõe os sistemas, memórias de cálculo do dimensionamento 
hidráulico, relatórios descritivos e demais documentos necessários a perfeita caracterização dos 
sistemas projetados. 



 

 

 

Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 907, Centro – Maricá/RJ –CEP: 24.900-100 
Telefone: (21) 2634-0534 

SANEMAR 

Processo 4575/2021 

Data do Início 26/04/2021 

Folha 21 

Rubrica  

b) Modelagem operacional. Deverá demonstrar o funcionamento de todos os processos de 
gestão do projeto e os sistemas utilizados. Além da descrição do procedimento para a prestação de 
Serviços de Operação e Manutenção, bem como os principais aspectos para a mensuração do nível 
de qualidade dos serviços a serem prestados. 
 
c) Estudo ambiental. Deverá conter uma análise das questões ambientais gerais e as especificas 
relacionadas às áreas selecionadas para implantação de partes do projeto tais como locais de 
localização de elevatórias e/ou destinação de efluentes. O estudo deve apontar se há algum fator 
ambiental impeditivo e/ou que demande um processo de licenciamento mais complexo que possa 
impactar de forma significativa no cronograma de implantação do projeto, e diretrizes para o 
licenciamento e o cumprimento das normas vigentes. 
 
d) Estudo jurídico-regulatório, com a análise dos aspectos jurídicos e regulatórios pertinentes 
ao encaminhamento do projeto para fins de parceria ou prestação do serviço diretamente pela 
SANEMAR, contendo medidas mitigatórias para o risco de responsabilização do poder público pelo 
risco de obra (matriz de riscos) e das premissas adotadas na criação do modelo econômico financeiro, 
além da elaboração das minutas dos instrumentos legais necessários para a implementação da 
proposta, incluindo o edital e o contrato necessários. 
 
e)  Modelo de Custos. Essa etapa envolverá as atividades de definição do escopo de serviços 
que entrarão no escopo da futura parceria, projeções de custos para cada etapa, análise dos possíveis 
ganhos de escala operacionais e elaboração do caderno de encargos de serviços. 
 
f)  Modelo de Receitas. Essa etapa envolverá as atividades de definição do modelo de 
remuneração da SANEMAR, definição do impacto dos indicadores de desempenho na remuneração 
da SANEMAR, avaliação de possibilidades de receitas acessórias ou complementares com o negócio 
proposto, ou que possam dar suporte financeiro ao mesmo. 
 
g) Modelagem Financeira. Essa etapa envolverá as atividades de volumetria para cada fase da 
implantação e projeção de crescimento, proposta de Modelo Financeiro, análise de viabilidade 
financeira, proposta de modelo de financiamento (considerando proposta de aportes, receitas 
complementares e financiamentos incentivados), cálculo do fluxo de garantias (se couber) e 
elaboração do Plano de Negócios referencial. 
 
h) Plano de implementação do projeto. Deverá contemplar mecanismos de coordenação para 
viabilizar a licitação, descrevendo as atividades necessárias para a realização da licitação e o 
acompanhamento inicial da execução do projeto. 
 
i) Plano de comunicação do projeto. Deverá definir estratégia e plano de ação para levar as 
informações às partes interessadas durante o processo de estruturação da licitação e após a 
assinatura dos contratos de execução das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município 
de Maricá. 
 
9. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA E DOS ESTUDOS TÉCNICOS 
 
9.1. As propostas de que tratam o item 5 deverão ser apresentadas para análise em até 30 (trinta) 
dias corridos contados a partir da data de publicação do chamamento. 
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9.2. Os estudos se iniciarão com a autorização da SANEMAR e deverão estar concluídos em um 
prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados a partir da data de publicação da 
Autorização, com a entrega a esta companhia de relatórios dos estudos realizados, bem como com a 
disponibilização das informações e documentos que nortearam tais estudos, podendo ser 
prorrogado mediante justificativa técnica, por decisão da autoridade competente. 
 
9.3. Os estudos técnicos e documentos apresentados deverão ser protocolados na Diretoria de 
Engenharia da SANEMAR, nos dias úteis e de expediente, na Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, 
907, Centro, Maricá, RJ, em horário comercial, rubricados pela pessoa física ou pelo responsável legal 
da pessoa jurídica, em versão impressa e digital. 
 
9.4. A versão digital deve permitir amplamente o acesso ao seu conteúdo, devendo ser 
apresentada com todos os arquivos de dados devidamente identificados e formatados, 
preferencialmente em MS Excel para Windows, com as devidas fórmulas e vínculos entre planilhas 
que derem origem aos resultados, de forma a garantir acesso aos parâmetros e fórmulas que 
balizaram os cálculos dos valores apresentados nos estudos, não devendo ser formuladas em 
arquivos fechados como PDF por exemplo. 
 
10.  DA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E APROVAÇÃO 
 
10.1. A avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados 

serão efetuadas por Comissão Técnica designada pela SANEMAR, na forma de seu Regulamento 

Interno; 

 
10.2. A Comissão Técnica da SANEMAR poderá, a seu critério, abrir prazo para a reapresentação 

dos projetos, levantamentos, estudos e investigações, caso necessitem de detalhamento ou 

correções, que deverão estar expressamente indicados no ato de reabertura de prazo, garantindo-

se a isonomia, se for o caso; 

 
10.3. A não reapresentação no prazo indicado implicará a cassação da autorização; 

 
10.4. A SANEMAR terá plena autonomia e discricionariedade, observados os termos do presente 

Termo de Referência e do Edital de Chamamento Público, para avaliar os projetos, levantamentos, 

investigações e estudos apresentados quanto à sua conveniência, oportunidade, consistência, 

suficiência e legalidade; 

 
10.5. A SANEMAR não está obrigada a aprovar projeto, levantamento, investigação ou estudo no 
âmbito de um PMI, e a expedição de autorizações não gera expectativa legítima nesse sentido em 
favor de qualquer interessado; 
 
10.6. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos poderão ser rejeitados: 
a) parcialmente, caso em que os valores de eventual ressarcimento serão apurados apenas em 

relação às informações efetivamente utilizadas em eventual licitação; ou, 

b) totalmente, cenário em que ainda que haja licitação para a contratação do objeto pretendido não 

haverá ressarcimento pelas despesas efetuadas. 
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10.7. Os documentos referentes aos projetos, levantamentos, investigações e estudos rejeitados 
poderão ser retirados por seus responsáveis no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da 
decisão. Não sendo retirados em tal prazo, eles poderão ser destruídos pela SANEMAR. 
 
10.8. No caso de rejeição total, a SANEMAR não será considerada cessionária de quaisquer direitos 
autorais ou patrimoniais incidentes sobre tais projetos, levantamentos, investigações e estudos, e 
não poderá utilizá-los total ou parcialmente, salvo naquilo em que eles abrangerem dados ou 
informações que não sejam passíveis de proteção por meio de direitos autorais. 
 
10.9. O autor ou financiador do projeto poderá participar de licitação que tiver como objeto a 
contratação da solução técnica selecionada no PMI, nos exatos termos da Lei nº 13.303/16. 
 
11.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 
 
11.1. Os projetos, estudos e levantamentos deverão ser disponibilizados em meio impresso e em 
versão digital (pen drive ou cd), com planilhas eletrônicas abertas – estudos econômicos e 
modelagens (desbloqueadas), passíveis de conferência de premissas, fórmulas e simulações, com 
desagregação de todos os itens. 
 
11.2.  Os documentos deverão conter uma versão em formato PDF e outra em formatos abertos, 
compatíveis com extensões doc, xls, jpg, cdr e dwg, quando couber. 
 
11.3.  As formas de representação gráfica (plantas, cortes, elevações, croquis, perspectivas, 
ilustrações, gráficos e maquetes virtuais) deverão ser compatíveis aos temas e escalas abordados e 
em quantidade necessária à perfeita compreensão das informações. Deverão constar no documento 
final as referências de estudos pré-existentes utilizados na elaboração do trabalho, assim como as 
principais fontes de consulta. 
 
12. FORMA DE AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS 
 
12.1. Os estudos e projetos apresentados serão avaliados pela Comissão Especial de Avaliação e 
Acompanhamento das Propostas do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), em conjunto 
com a Comissão Técnica, especialmente designada para realização de avaliação técnica, mediante 
ratificação do Diretor Presidente. 
 
12.2. Caberá ao Comissão Técnica indicada, proceder a análise qualitativa dos estudos e projetos, 
bem como a compatibilidade dos valores dos custos apresentados com a média praticada pelo 
mercado ou, eventualmente, justificar a adoção de outros parâmetros, ao proferir os atos decisórios 
de sua competência. 
 
12.3.  Caberá à Comissão Técnica, cuja composição constará em Portaria expedida pela SANEMAR, 
apreciar no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data final de entrega das propostas referentes 
ao Edital de Chamamento Público de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), remetendo 
sua avaliação à Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento das Propostas do Procedimento 
de Manifestação de Interesse (PMI), podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa 
técnica. 
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12.4  A avaliação e seleção dos estudos, projetos, levantamentos, pesquisas ou outros tipos de 
investigação a serem utilizados, parcial ou integralmente para a estruturação do projeto final, serão 
realizadas segundo os seguintes critérios: 
a) Consistência das informações que subsidiaram sua realização; 
b) Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos 
pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
c) Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor; 
d) Razoabilidade dos valores apresentados para eventual reembolso, considerando estudos, 
levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres similares; 
e) Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos competentes; 
f) Demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, se existentes; 
g) A SANEMAR comunicará formalmente, via e-mail, a cada participante deste PMI o resultado 
do procedimento de seleção; 
h) Concluída a seleção dos estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, 
projetos ou pareceres, os que tiverem sido selecionados terão os valores apresentados para eventual 
reembolso analisados pela Comissão Técnica; 
i) Caso a Comissão Técnica conclua pela incompatibilidade dos valores apresentados com os 
usuais para estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou 
pareceres, deverá arbitrar o montante nominal para eventual reembolso; 
j) O valor arbitrado pela Comissão Técnica poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em 
que não serão utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados, os quais poderão 
ser destruídos se não forem retirados em trinta dias a contar da data da rejeição; 
k) Na hipótese da letra j, será facultado à Comissão Técnica escolher outros estudos, 
levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres dentre aqueles 
apresentados para seleção. 
 
12.5 A avaliação e a seleção dos estudos, levantamentos, investigações, dados, informações 
técnicas, projetos ou pareceres no âmbito da Comissão Técnica não se sujeitam a recursos na esfera 
administrativa quanto ao seu mérito. 
 
13. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
13.1. Os custos incorridos por quaisquer dos participantes na apresentação dos Estudos Técnicos 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, não fazendo jus a qualquer espécie de 
remuneração, ressarcimento, indenização ou reembolso por parte da SANEMAR ou do Município em 
decorrência de sua participação. 
 
13.2. Os estudos e projetos que venham a ser selecionados, no todo ou em parte, como subsídios 
para a definição e estruturação do projeto final terão seus custos total ou parcialmente 
reembolsados pelo licitante vencedor DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, caso realizada. 
13.3. O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos valores empregados na elaboração 
dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos não ultrapassará, em seu conjunto, dois 
inteiros e cinco décimos por cento do valor total estimado previamente pela SANEMAR para os 
investimentos necessários à execução do projeto, ou para os gastos necessários à manutenção e à 
operação do projeto durante o período de vigência do contrato, o que for maior. 
 



 

 

 

Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 907, Centro – Maricá/RJ –CEP: 24.900-100 
Telefone: (21) 2634-0534 

SANEMAR 

Processo 4575/2021 

Data do Início 26/04/2021 

Folha 25 

Rubrica  

13.4. Caso não seja possível estimar o preço do objeto, o valor do ressarcimento será obtido pela 
média dos preços apresentados, observada a limitação do subitem anterior. 
 
13.5. A fim de assegurar a justa remuneração de subsídios parciais, na hipótese de seleção parcial, 
a Comissão Técnica avaliará, caso não haja acordo entre as partes, o ressarcimento proporcional aos 
PROPONENTES que tiverem seus estudos aproveitados, ficando estabelecido que a soma das 
remunerações parciais não poderá ser superior ao valor fixado no item 13.2 deste PMI. 
 
14. DOS DIREITOS AUTORAIS (PATRIMONIAIS E MORAIS) 
 
14.1. O participante no PMI cujos projetos, levantamentos, investigações e estudos forem 
selecionados automaticamente cederá à SANEMAR, em virtude da declaração submetida à condição 
suspensiva apresentada quando de seu requerimento de autorização, os direitos autorais 
(patrimoniais e morais) sobre as informações, levantamentos, estudos, projetos e demais criações 
técnicas que houver submetido. 
14.2. A cessão de direitos autorais e patrimoniais permite à SANEMAR utilizar posteriormente, 
independentemente do pagamento de royalties ou de qualquer outra indenização ou remuneração 
ao participante no PMI cuja proposta houver sido selecionada, as informações, levantamentos, 
estudos, projetos e demais criações técnicas que houverem integrado tal proposta.  
 
14.3. A cessão de direitos autorais (patrimoniais e morais) mencionada no caput possibilita ao 
participante no PMI, nos termos do art. 31, § 5º, da Lei Federal nº 13.303/2016, o recebimento de 
ressarcimento no valor equivalente aos custos de desenvolvimento de seus levantamentos, estudos, 
projetos e demais criações técnicas submetidas, desde que: 
a) regularmente documentados e selecionados pela SANEMAR; 
b) sejam efetivamente utilizados pela SANEMAR em uma licitação posterior que venha a ter seu 
resultado homologado;  
c) o participante responsável pelos levantamentos, estudos, projetos e demais criações técnicas não 
venha a vencer o certame licitatório referido na alínea anterior; e 
d) seja promovida a cessão de direitos pertinentes. 

 
 

Maricá, 19 de julho de 2021. 
 

HENRIQUE GUSTAVO FRICKMANN 
Diretoria de Engenharia 

Mat. 800.152 
 
 

Ratifico, 
RITA ROCHA 

Diretor-Presidente 
Mat. 800.092 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS 

 
À Companhia de Saneamento de Maricá – Sanemar  
 
REF. Edital de Chamamento Público para o Procedimento de Manifestação de Interesse nº 
01/2021  
 
(denominação da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), grupo econômico ou consórcio), 
inscrita no CNPJ sob o nº_________, sediada na (endereço completo), neste ato 
representada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais), o(a) Sr.(a) _______, inscrito(a) no 
CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº xxxxx, expedida por xxxx, 
doravante denominada CEDENTE, transfere para COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 
MARICÁ, denominada CESSIONÁRIA, os direitos autorais associados aos ESTUDOS 
TÉCNICOS, de acordo com as condições abaixo expostas: 
 
I - O CEDENTE declara que é autor e titular da propriedade dos direitos autorais dos 
ESTUDOS TÉCNICOS apresentados ; 
II - O CEDENTE declara que os ESTUDOS TÉCNICOS não infringem direitos autorais e/ou 
outros direitos de propriedade de terceiros, assumindo integral responsabilidade pelo seu 
conteúdo; 
III - O CEDENTE transfere todos os direitos autorais sobre as informações técnicas, estudos 
de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, projetos, métodos, pareceres e 
quaisquer outros documentos que daqueles façam parte dos ESTUDOS TÉCNICOS, de 
forma irrevogável, irretratável e incondicional para a CESSIONÁRIA, no que se incluem os 
direitos de edição, de publicação, de tradução para outro idioma e de reprodução por 
qualquer processo ou técnica, de acordo com a conveniência e a oportunidade da 
SANEMAR; 
IV - É vedada ao CEDENTE qualquer reprodução, total ou parcial, dos ESTUDOS 
TÉCNICOS, em qualquer outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem que haja 
prévia autorização escrita por parte da CESSIONÁRIA; 
V - A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer tipo de remuneração pela utilização 
dos ESTUDOS TÉCNICOS pela CESSIONÁRIA, com exceção da possibilidade de 
ressarcimento pelos efetivamente utilizados na eventual licitação, conforme definido no 
Edital. 
 
(Cidade/Estado e data) 
(Responsável pessoa física e/ou jurídica) 
 
_______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
 

À Companhia de Saneamento de Maricá – Sanemar  
 
REF. Edital de Chamamento Público para o Procedimento de Manifestação de Interesse nº 
01/ 2021 

 
 

[Denominação da pessoa física ou jurídica], com sede na [endereço completo], inscrita no 
CNPJ nº [...], DECLARA, para todos os fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento 
aos termos do Edital de Chamamento Público do PMI nº 01/2021 (“EDITAL”), promovido 
pela Companha de Saneamento de mAricá – Sanemar, que: 
 
1. Possui conhecimento integral dos termos do EDITAL, ao qual se incluem todos os seus 
anexos; 
 
2. Aceita integralmente e incondicionalmente os termos do EDITAL; 
 
3. Todas as informações e dados apresentados no âmbito do PMI são e serão verídicos e 
tem conhecimento de que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei, sem prejuízo das demais sanções 
aplicáveis. 
 
 
(Cidade/Estado e data) 
(Responsável pessoa física e/ou jurídica) 
 
 
 
 
_______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

PREMISSAS E CRITÉRIOS  
 

PREMISSAS PARA DIMENSIONAMENTO BÁSICO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
1. ÁREA DE INTERESSE DE PROJETO 

 
1.1 A área de abrangência deste PMI se relaciona a toda à área urbana (ver Figura 1, 
área em azul), parte integrante do Município de Maricá. 

 
2. PARÂMETROS DE CÁLCULO 

 
Para o dimensionamento hidráulico devem ser adotados os critérios e parâmetros 
recomendados pelas normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
e também os definidos pela SANEMAR. 
a) Consumo de água per capta (p): 200 L/hab.dia 
b) Coeficiente de dia de maior consumo – relação entre a maior vazão diária verificada 
no ano e a vazão média diária anual (k1): 1,2 
c) Coeficiente da hora de maior consumo – relação entre a maior vazão observada num 
dia e a vazão média horária do mesmo dia (k2): 1,5 
d) Coeficiente da hora de menor consumo (k3): 0,5 
e) Coeficiente de retorno esgoto / água (C): 0,80 
f) Taxa de infiltração (Tx. inf.): 0,50 L/s. km 
g) Tensão trativa mínima: 0,6 Pa para tubulação de PVC e similares 
h) Tensão trativa mínima: 1,0 Pa para tubulação executada com os demais materiais 
i) Declividade mínima: Estabelecida conforme a tensão trativa mínima (m/m) 
j) Declividade mínima construtiva: 0,0005 m/m 
k) Lâmina líquida máxima para vazão final na rede coletora: 75% 
l) Diâmetro mínimo: 150 mm 
m) Vazão mínima para dimensionamento de rede: 1,5 L/s 
n) Velocidade máxima: 5,0 m/s 
o) Recobrimento mínimo: 0,90 m na faixa de rua e 0,60 m no passeio 
 
3. VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO 

 
As fórmulas a serem utilizadas para o cálculo das vazões são apresentadas a seguir: 
a) Q média inicial = (Pop. atendida inicial + Pop. flutuante inicial) * p * C / 86.400 
b) Q média final = (Pop. atendida final + Pop. flutuante final) * p * C / 86.400 
c) Q máxima inicial = Q média inicial * k2 
d) Q máxima final = Q média final * k1 * k2 
e) Q infiltração = Tx. inf. rede * L rede 
f) Q total inicial = Q máxima inicial + Q infiltração inicial 
g) Q total final = Q máxima final + Q infiltração final 
 
4. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETEs) 
 
As ETEs devem ser dimensionadas em conformidade com as seguintes normas e leis, 
principalmente: 
a) NBR 12.209:2011 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de 
tratamento de esgotos sanitários; 
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b) NBR 12.208:2020 - Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de 
esgoto — Requisitos; 
c) NOP INEA 45 - Estabelece critérios e padrões de lançamento de esgoto sanitário; 
d) Resolução CONAMA no 430, de 13/05/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões 
de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 
e) Resolução CONAMA no 357, de 1703/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
 
4.1. Especificação básica das unidades de tratamento 
 
4.1.1. Canais de grades grossas 
 
O projeto da estação deve prever dois canais para instalação de grades mecanizadas, 
quando aplicáveis, objetivando a remoção de sólidos grosseiros do esgoto afluente à ETE. 
 
Comportas devem ser instaladas a montante e a jusante de cada grade. 
 
4.1.2. Elevatória de esgoto bruto 
  
A elevatória de esgoto bruto deve ser projetada para uma vazão máxima, com os seguintes 
elementos: 
 
a) duas ou mais bombas submersíveis para recalque do esgoto afluente, após 
passagem pelas grades grossas, para a etapa subsequente do tratamento preliminar. Uma 
das bombas deve ser reserva instalada; 
b) recalques independentes para cada bomba em ferro fundido, com os seguintes 
componentes, em cada recalque: válvula de retenção com portinhola única e válvula de 
gaveta com cunha de borracha; 
c) tampas retangulares com várias seções, em ferro fundido, sobre as bombas; 
d) estrutura em perfis de aço para instalação de monovia sobre as bombas, com talha 
manual.  
 
4.1.3. Estrutura elevada para tratamento preliminar 
 
Uma estrutura elevada em concreto armado, preferencialmente, deve ser projetada como 
base para as seguintes unidades e para os seus respectivos canais: 
 
a) caixa de chegada dos recalques das bombas da elevatória de esgoto bruto. Esta 
caixa também deve assumir a função de caixa de distribuição para os canais das grades 
médias; 
b) canal com gradeamento de limpeza mecanizada, quando aplicável, para sólidos 
médios; 
c) canal com gradeamento de limpeza manual para sólidos médios (unidade reserva do 
gradeamento de limpeza mecanizada média); 
d) caixa de distribuição para os desarenadores; 
e) desarenador de limpeza mecanizada, quando aplicável; 
f) desarenador de limpeza manual (unidade reserva da unidade mecanizada). 
 
4.1.3.1. Caixa de chegada 
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A caixa de chegada dos recalques deve possuir os seguintes elementos: 
 
a) vertedores ajustáveis para a alimentação dos canais de grades médias; 
b) by pass para o tratamento preliminar e primário, com válvula gaveta. 
 
4.1.3.2. Comportas  
 
Os canais de grades devem possuir comportas a montante e a jusante de cada grade. 
 
4.1.3.3. Parafuso transportador de lixo 
 
O lixo removido pela grade mecanizada deve ser transportado à um chute de descarga por 
meio de uma rosca transportadora. 
 
4.1.3.4. Desarenador de limpeza mecanizada 
 
O desarenador de limpeza mecanizada, quando aplicável, deve obedecer às seguintes 
especificações: 
 
a) deve ser dimensionado para uma taxa de escoamento superficial de 600 m³/m².d; 
b) deve apresentar raspador de curso circular. 
4.1.4. Medição da vazão efluente 
 
A medição da vazão efluente da ETE deve ser realizada por medidor do tipo Parshall, com 
sensor de nível do tipo ultrassônico para medição do nível e conversão para vazão (l/s). 
 
4.1.5. Decantadores primários 
 
Os decantadores primários devem ser devem ser do tipo circular. 
Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente podem ser incluídos no projeto como unidades 
de tratamento preliminar. 
 
4.1.6. Tratamento Secundário 
Aeradores que produzem aerossóis devem ser evitados. 
Tubulações para alimentação de difusores de fundo devem ser de aço inoxidável. 
Os decantadores secundários devem ser do tipo circular. 
As bombas de recirculação de lodo devem ser do tipo centrífugas. 
 
4.1.7. Tratamento terciário 
 
A remoção de fósforo dever ser realizada pela via química. 
 
4.1.8. Sistema de desidratação de lodo 
 
O sistema de desidratação de lodo deve compreender os seguintes elementos: 
 
a) poço de reunião de lodo, com homogeneização; 
b) bombas de deslocamento positivo para alimentação das centrífugas; 
c) centrífugas de desidratação; 
d) sistema de preparo e dosagem de polímero em emulsão para centrifugas. 
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Leitos de secagem ou transferência de lodo para outras ETEs maiores são opções 
aceitáveis. 
 
4.1.9. Segurança  
Escadas de acesso às unidades operacionais devem ser do tipo convencional, com guarda-
corpo em fibra de vidro. 
 
É vedado o emprego de escadas do tipo marinheiro. 
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Figura 1 - ÁREA DE INTERESSE DE PROJETO - MUNICÍPIO DE MARICÁ 

 
 
 
 



 

 

 

Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 907, Centro – Maricá/RJ –CEP: 24.900-100 
Telefone: (21) 2634-0534 

SANEMAR 

Processo 4575/2021 

Data do Início 26/04/2021 

Folha 33 

Rubrica  

VI - DOCUMENTOS BASE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 

 
 
https://drive.google.com/drive/folders/18B9RbNrODBihZFYbFZ6KOSpzvYSNhkjD?USP=SHARING 
 
 

COMPOSIÇÃO DO LINK: 

 

A - Aprsentação; 

B - Cadastro;  

C - Kmzs; 

D - Manual de Projeto; 

E - Modelo e Padroes dos Documentos; 

F - Plano Municipal de Saneamento. 

https://drive.google.com/drive/folders/18B9RbNrODBihZFYbFZ6KOSpzvYSNhkjD?USP=SHARING

