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1. INTRODUÇÃO 
 
Os estudos até hoje realizados sobre a bacia do rio Paraíba do Sul indicam, por um 
lado, uma carência de dados tanto sobre a quantidade como a qualidade da água e, 
de outro, a falta de integração desses dados para o universo de toda a bacia. Para que 
a gestão possa ser adequadamente realizada e calcada em bases técnicas é 
necessário melhorar a aquisição de dados mediante a implantação de monitoramento 
dos principais parâmetros ou fenômenos físicos que afetam a qualidade e a 
quantidade dos recursos hídricos.  
 
A melhoria da aquisição de dados seria possibilitada através da implantação de uma rede 
telemétrica de monitoramento da quantidade e qualidade da água que teria como 
principais objetivos: 
 

- Aumentar o número de pontos monitorados na bacia, integrando os aspectos 
de quantidade e qualidade da água; 

 
- Adquirir dados de qualidade e quantidade da água que possibilitem o 

conhecimento, em tempo real, da situação dos recursos hídricos em toda a 
bacia hidrográfica; 

 
- Permitir a calibração de modelos de simulação de qualidade e quantidade da 

água com maior confiabilidade, guardadas as limitações das diferentes classes 
de modelos matemáticos a serem utilizados; 

 
- De posse de registros históricos, gerar dados de boa qualidade, possibilitando uma 

extrapolação espacial confiável e estudos de valores extremos mais consistentes. 
 

- Estruturar um banco de dados hidrológicos de qualidade d’água que permita a 
disponibilização dessas informações às entidades governamentais, CEIVAP, 
empresas e ao público em geral; 

 
- Acompanhar eventos de enchentes visando alertar os órgãos competentes 

para mobilização da população passível de ser atingida; 
 

- Fundamentar os processos de outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
levando em conta o gerenciamento da disponibilidade hídrica (quantidade e 
qualidade) na totalidade da bacia; 

 
- Auxiliar no controle das atividades poluidoras; 

 
- Detectar mudanças na qualidade da água, por meio de indicadores diretos e 

indiretos, que permitam uma ação mais direcionada e eficaz por parte dos órgãos 
de controle ambiental; 

 
- Fornecer insumo estratégico para acompanhar as alterações de uso do solo 

nas bacias e identificar as sub-bacias e segmentos fluviais em situações críticas 
que requeiram intervenções ou providências de curto, médio e longo prazos 
(trechos fluviais assoreados, com solapamento de barrancos, etc.) 

 
- Subsidiar o planejamento e a execução de obras de infra-estrutura, ordenamento 

da ocupação e uso do solo e estudos hidrológicos para projetos de obras hidráulicas 
e abastecimento, e; 
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- Compatibilizar o banco de dados hidrológicos e de qualidade d’água com o 
Sistema de Informações que está sendo desenvolvido para o CEIVAP. 

 
Dentro dessa linha foram desenvolvidas diversas atividades em passado recente, 
quando a ANA encontrava-se ainda em fase de estruturação institucional, envolvendo 
os principais atores interessados, ou seja, os órgãos ambientais dos três estados e 
ainda o CEIVAP. Nos itens seguintes procura-se sintetizar os fatos então ocorridos. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Constatada a limitação de informações quali-quantitativas disponibilizadas na bacia, 
quando da elaboração do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos do Paraíba do Sul (PPG) foi desenvolvido um projeto de concepção para uma 
rede telemétrica de monitoramento que possibilitasse eliminar aquelas limitações. 
 
O sistema de monitoramento proposto, integrante do Projeto de Concepção da Rede 
Telemétrica de Monitoramento da Quantidade e Qualidade da Água na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul (Relatório PPG-RE-027, de julho/2000), desenvolvido pelo Laboratório 
de Hidrologia da COPPE em concordância com os órgãos ambientais dos três 
estados, quais sejam, CETESB (SP), FEEMA (RJ) e IGAM (MG) prevê a instalação de 
uma rede telemétrica integrada por 21 estações automáticas de monitoramento 
capazes de gerar dados em tempo real – relativos tanto à quantidade como à 
qualidade da água – que possam ser utilizados pelos órgãos responsáveis pelo 
gerenciamento dos recursos hídricos e controle da qualidade da água.  
 
No que se refere às estações automáticas para controle da qualidade da água, o 
projeto observou os seguintes critérios:  
 

-  Optou-se pelo monitoramento, em tempo real, de um conjunto de parâmetros 
básicos, cuja variação temporal e espacial indiquem a ocorrência de poluição de 
natureza química e orgânica. Os parâmetros escolhidos permitem a detecção 
de variações bruscas na qualidade da água, embora não forneçam 
informações precisas da natureza dessa poluição. No entanto, com a 
possibilidade de operação da rede a distância é possível a coleta automática de 
amostra para análise posterior em laboratório, quando os sensores detectarem 
variações bruscas nos parâmetros monitorados.   

 
- Adotou-se a estratégia de aumento gradual da complexidade das estações 

telemétricas. Inicialmente serão implantadas estações que monitorem um conjunto 
de parâmetros básicos, porém capazes de detectar variações na qualidade da 
água e, gradativamente, se necessário, serão adicionados novos parâmetros 
de qualidade da água a serem monitorados. Como exemplo podemos citar a 
inclusão de sistemas sinalizadores nos quais a resposta de um organismo vivo 
é utilizada para detectar a presença de contaminantes na água. Esse sistema 
sinalizador trabalha automaticamente, indicando mudanças no perfil de 
comportamento ou respostas fisiológicas nos organismos aquáticos. Os 
organismos testes – sensores – expostos a um fluxo contínuo de água, geram 
respostas biológicas que são convertidas em sinais elétricos. Um computador com 
software adequado registra os dados e os envia para efeito de alarme. Dessa 
forma, as estações estarão aptas a detectar a presença de substâncias tóxicas, 
provenientes de acidentes, indicando possíveis efeitos adversos à saúde da 
população. 
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- Escolha dos locais para a implantação das estações que assegurem uma melhor 
distribuição e abrangência espacial, adequação à rede de monitoramento existente 
e representatividade em relação aos fatores impactantes da qualidade da água na 
bacia.  
 

Para o monitoramento da quantidade de água foram observados princípios que 
permitam o: 
 

- desenvolvimento de diretrizes para o planejamento e operação de um sistema 
de aquisição, interpretação e integração dos dados de chuvas e nível d’água 
necessários para o perfeito entendimento dos processos/fatores que afetam a 
distribuição espacial e temporal dos recursos hídricos. 

 
- compartilhamento de dados e informações a fim de que se possa desenvolver e 

formar um grande banco de dados da região hidrográfica em estudo, a ser 
gerenciado pela  

 
- estabelecimento de links entre o banco de dados de modo a facilitar o acesso e o 

compartilhamento, pelos diferentes atores envolvidos, das informações de 
precipitação, níveis d’água e outros dados relacionados. 

 
- o desenvolvimento de procedimentos padrões para coleta, medição e análise 

dos dados de chuva e vazão. Adoção e definição de terminologias e programas 
/modelos computacionais para a interpretação uniforme dos dados de quantidade. 

 
-  a recomendação de avaliação de procedimentos para análise de freqüência de 

fenômenos hidrológicos. 
 
O projeto acima referido está anexado e este relatório (ANEXO A) e o seu 
desenvolvimento e conteúdo foram acordados com todos os atores intervenientes 
como já mencionado. Ele pressupõe a operação e a manutenção da rede executada 
por uma instituição capacitada técnica e operacionalmente para essas tarefas através 
de convênio que seria firmado, em princípio, com a ANA que, na época, encontrava-se 
em fase de instituição. 
 
Entre algumas possibilidades aventadas, foram cogitadas três instituições 
tecnicamente habilitadas que, consultadas pelo Escritório Técnico do CEIVAP e 
Laboratório de Hidrologia da COPPE, manifestaram interesse em instalar e operar a 
rede. Foram elas: FURNAS, SIMEPAR (Instituto Tecnológico SIMEPAR) e o INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisa Espacial). Com todas essas instituições foram 
promovidas reuniões para entendimentos preliminares quando foram discutidos 
diversos aspectos técnicos (meios de transmissão de dados, que satélite usar, 
confiabilidade das instalações, manutenção da rede, etc) e administrativos/operacionais 
(como conveniar a operação, como adquirir as estações, recursos financeiros, etc.). 
Nenhum passo seguinte foi dado no sentido de se escolher a instituição a conveniar uma 
vez que, para isso, as tratativas careciam de um interlocutor final, em princípio a ANA, que 
não se encontrava ainda em fase operacional. 
 
Como na ocasião antevia-se a possibilidade de implementação do Projeto Inicial, que 
seria parcialmente financiado pelo Banco Mundial e estabelecia a implantação parcial da 
rede telemétrica – apenas 6 estações, - o Laboratório de Hidrologia da COPPE preparou 
uma minuta de edital de licitação para a aquisição das mesmas, conformado com as 
regras do BIRD, (ver Edital de Licitação para Fornecimento e Instalação da Rede 
Telemétrica de Monitoramento da Quantidade e Qualidade da Água na bacia do Rio 
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Paraíba do Sul (Relatório PPG-RE-028 de julho/2000) e que se encontra anexado a este 
relatório (ANEXO B). 
 
Como todavia a implementação do Projeto Inicial foi postergada pela não 
disponibilização de recursos financeiros, o tema monitoramento ficou na dependência 
de entendimentos futuros com a ANA tão logo ela entrasse em fase operacional. 
 
 
3. SITUAÇÃO ATUAL 
 
Não obstante os fatos acima mencionados que resultaram praticamente na 
paralisação de todo o processo pelo CEIVAP, o Comitê Paulista (CBH-SP) juntamente 
com a CETESB passaram a buscar meios de estruturar uma rede na parte paulista da 
bacia, visto sua importância para a gestão dos recursos hídricos. 
 
Nesse sentido buscaram eles uma parceria com o INPE para, através de futuro 
convênio, instalarem e operarem uma rede telemétrica de monitoramento. As estações 
automáticas, em número de sete, foram já adquiridas com recursos do MCT há 
aproximadamente dois anos e seriam instaladas e operadas pelo Centro de Previsão 
do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do INPE. Os dados das estações seriam 
transmitidos via satélite para a estação central do CPTEC, em Cachoeira Paulista e, 
de lá, retransmitidos para a CETESB em Taubaté, onde seriam disponibilizados via 
internet. 
 
A ata da reunião realizada em 26/fevereiro/2002 entre o INPE-CPTEC-DAS, CETESB 
e DAEE, transcrita abaixo, fornece maiores detalhes dos entendimentos havidos. 
 
Posteriormente, na sua 12a Reunião Ordinária realizada em 23/abril/2002, o Comitê 
Paulista aprovou o projeto para a instalação da rede dentro da formatação institucional 
acima mencionada. Em 02/maio/2002, em outra reunião entre CBH-SP, CETESB, 
DAEE e INPE, foram eleitos os seguintes locais para a escolha daqueles onde seriam 
instaladas as estações: 
 

• Captação d'Água do município de Santa Branca - distante 2 km, a jusante da 
Barragem de Santa Branca. Com operador 24h/dia. Ponto de referência, isento 
de cargas poluidoras domestica e/ou industrial.  

  
• Captação d'Água SABESP/ Guararema. Distante 38 km, da Barragem de Santa 

Branca, após receber carga poluidora do município de Santa Branca e a 
jusante do terminal da Petrobrás. Com operador24/dia. 

  
• Captação d'Água Votorantim – VCP Distante 48 km, da Barragem de Santa 

Branca, após receber carga poluidora de Santa Branca e Guararema. Com 
operador 24/dia 

  
• Captação d'Água SAAE – Jacareí. Distante 64 km, da Barragem de Santa 

Branca, após receber carga poluidora de Santa Branca, Guararema, carga 
remanescente da VCP e carga equivalente de 10.000 habitantes de Jacareí. 
Com operador 24h/dia. 

 
• Captação da Kaiser/ João Rodrigues. Distante 67 km da Barragem de Sta. 

Branca, após receber toda as carga citadas nos pontos anteriores, mais a 
carga equivalente de128.556 habitantes de Jacareí. Com operador 24h/dia.   
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• Captação de Emergência da Cognis. Distante 69 km, da Barragem de Sta. 
Branca, após receber toda carga citada no ponto 5, acrescentando a carga 
equivalente de 27.323 hab, mais a carga da Kaiser e Rohm and Haas. Este 
ponto já havia sido indicado na proposta de monitoramento para o "DNAE", 
pois está a jusante da ponte da Rodovia. Presidente Dutra, no "retão da morte". 
Em caso de acidente, com derramamento de produtos atingindo o rio, poder-
se-ia detectar as possíveis alterações da qualidade d'água em tempo real, e 
ter-se-ia aproximadamente de 6 a 8 horas, antes da massa d'água atingir a 
captação de São José dos Campos. 

 
• GOLDEN QUÍMICA DO BRASIL LTDA: Av. Heubach, 1000- Vista Alegre -

Potim/SP  
  
• SAAE-Aparecida: Rua José Macedo Costa, 66 - Bairro Ponte Alta - 

Aparecida/SP 
 
• BASF S/A: Av. Brasil, 791 - Eng. Neiva - Guaratinguetá/SP 
 
• ÓRICA BRASIL:  Av. Ind. Química Mantiqueira, 317 - Vila Cristina - Lorena/SP 
 
• MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA: Rua Dr. Othon Barcellos, 

83- Centro - Cruzeiro/SP. 
 
• QUELUZ QUÍMICA LTDA:  Rua Corifeu de Azevedo Marques, 460 - Bairro da 

Palha - Queluz/SP 
 

 
Transcrição da Ata de REUNIÃO: 
 

INPE-CPTEC-DSA / CETESB / DAEE 
 
Data: 26/02/2002 das 09:30 às 11:30 hs. 
Local: Sede da CETESB e DAEE em Taubaté(SP) 
 
Participantes: 
 
Pelo INPE: 
- Eng. Flávio de Carvalho Magina 
 
- Eng. Sérgio de Paula Pereira 
 
Pela CETESB: 
- Eng. Mário Luiz Alves (Gerente Regional das Bacias do Paraíba do Sul e 
Litoral Norte) e-mail: mariola@cetesb.sp.gov.br 
 
- Eng. Marcos André S. Escada - Setor de Controle de Poluição (Eng. 
Suplente do Comitê de Bacias) 
 
- Eng. Benedito Jorge dos Reis -  Encarregado Administrativo e Presidente do 
Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, Est. S.P.) e-mail: 
beneditor@cetesb.sp.gov.br  
 
Pelo DAEE: 
- Eng. Nazareno Mostarda Neto - Responsável pela Divisão de Recursos 
Hídricos – DAEE/Vale do Paraíba e Secretário Executivo do Comitê 
Bacias/Serra da Mantiqueira e-mail: comitesm@recursoshidricos.sp.gov.br 
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-Eng. Marcos Bréscia Leal (Eng. VIII do  Setor de Informática – DAEE / 
Taubaté) e-mail: bpb@daee.sp.gov.br 
 
Objetivos da Reunião: 
 
A) Dar continuidade aos entendimentos já iniciados em 2000/2001 com 
vistas à utilização conjunta de uma Rede Piloto de Plataformas Hidrológicas 
de Coleta de Dados com transmissão para os Satélites Brasileiros de Coleta 
de Dados (SCD’s), com o objetivo de monitoramento da qualidade de água 
na Bacia do Rio Paraíba do Sul (entendimentos iniciais realizados durante a 
anterior vigência do Projeto MARSP) 

 
B)  Avaliar as possíveis contrapartidas de ambos os parceiros para 
subsidiar a preparação de uma minuta de convênio para análise de 
viabilidade e apreciação do Coordenador Geral do CPTEC. 
 
Retomando os entendimentos anteriores, listamos os seguintes tópicos para 
discussão: 
 
1) PCD’s hidrológicas (com transmissão para os Satélites Brasileiros de 
Coleta de Dados) equipadas com sondas de qualidade de água (em número 
de 7 (sete)) a serem disponibilizadas para monitoramento automático 
contínuo da qualidade da água em locais do Rio Paraíba do Sul, para 
prevenir acidentes de picos de poluição. 
 
2) Contrapartida da CETESB e do DAEE nas atividades de seleção dos 
locais, e suporte integral na disponibilização da infra-estrutura civil/hidráulica 
para instalação dos equipamentos nas margens do rio, bem como 
manutenção preventiva das sondas (incluindo recalibração). 
 
Na seqüência dos entendimentos, os seguintes pontos foram ventilados: 
 
1) Cada uma das 7 (sete) PCD’s Hidrológicas do INPE, portando 1 (um) 
pluviômetro e 1 (um) sensor de nível d’água, e acoplada a uma sonda de 
qualidade de água (com os sensores para oxigênio dissolvido, condutividade, 
PH, temperatura da água; Salinidade, turbidez e nível de profundidade da 
sonda) representa um investimento de aproximadamente US$ 15,000 
dólares. 
 
2) As despesas previstas para instalação dos equipamentos e que ficaria sob 
a responsabilidade da CETESB, foram estimadas em aproximadamente R$ 
35.000,00. (A CETESB, em trabalho conjunto com o DAEE irá avaliar a 
melhor forma para que tais recursos possam ser financiados, ou via Projeto 
FEHIDRO (Comitê de Bacias) ou através de parceria com empresas do Vale 
do Paraíba). 
 
3) A CETESB buscará entendimentos com empresas interessadas do Vale 
do Paraíba para que os futuros locais de instalação possam atender aos 
requisitos de segurança e proteção do equipamento (principalmente contra 
ações de vandalismo). 
 
4) Eng. Mário Alves se prontificou a recuperar informações a respeito de um 
possível convênio “guarda-chuva”, que já estaria em vias de ser firmado com 
o INPE, o que certamente poderá vir a “queimar etapas” para se atingir os 
acordos finais deste projeto conjunto com o INPE-CPTEC. 
 
5) Ressaltou-se a necessidade da CETESB, dentro dos recursos a serem 
obtidos para sua plena atuação no Projeto, prever a compra de um micro-PC 
para ser colocado em comunicação com o CPTEC/DSA para aquisição dos 
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dados retransmitidos pelos satélites SCD’s e disponibilizados pelo Setor de 
Coleta de Dados do CPTEC/DSA. Tal micro operaria nas instalações da 
CETESB (ou nas instalações do Comitê de Bacia). 
 
6) Ao INPE caberia a responsabilidade de instalar as PCD’s nos locais 
previamente preparados e prover treinamento para equipes da CETESB e 
DAEE nos tópicos referentes à manutenção preventiva e calibração de 
sondas. (neste ponto mencionou-se da possibilidade, a ser verificada, de que 
a própria representante das sondas no Brasil concederia, livre de custo, o 
referido treinamento). 
 
7) A manutenção corretiva dos equipamentos ficaria a cargo do INPE. O 
INPE também realizaria visitas periódicas (2 vezes/ano) para verificação do 
funcionamento local das PCD’s. 
 
8) A manutenção preventiva dos sistemas seria executada por equipes da 
CETESB e/ou DAEE, em média a cada 20(vinte) dias (com subseqüente 
avaliação da necessidade de recalibração dos sensores das sondas). 
 
9) Futura necessidade de expansão de rede para acomodar novos sensores 
de qualidade de água (nitratos, amônia, cloro) seria objeto de novas 
negociações e parcerias. 
 
10) O INPE esclareceu à CETESB e DAEE que o monitoramento dos dados 
coletados pelas PCD’s, e retransmitidos pela rede de satélites SCD’s, se 
caracteriza por um sistema de acesso em tempo quase-real aos dados, 
podendo, em média, serem disponibilizados dados a cada três horas. 
 
11) Deixou-se claro, nas discussões, o interesse mútuo de dar continuidade 
aos esforços para levar à frente o referido Projeto Piloto, por um lado pela 
clara e imediata aplicação dos dados coletados para auxílio na solução de 
importantes problemas de monitoramento ambiental, na região do Vale do 
Paraíba, tendo em vista o alto grau de industrialização ali presente e suas 
conseqüências no meio ambiente, em especial na qualidade da água 
utilizável pela sociedade, sem contar a necessidade crítica de se estabelecer 
de forma racional o balanço qualidade/quantidade da água para esta região. 
Por outro lado, o INPE/CPTEC terá oportunidade de ampliar os benefícios do 
uso do Satélite de Coleta de Dados para este “nicho” de aplicação ambiental, 
através de um projeto Piloto com parceiros “expert” no uso das informações 
coletadas para este tipo de aplicação. A experiência a ser adquirida com esta 
Rede Piloto, e esta parceria, propiciarão ao INPE-CPTEC os conhecimentos 
para futura expansão destas capacidades para outras regiões do país, de 
interesse do Governo/Sociedade. 
 
12) Do lado do INPE, a presente minuta será encaminhada à Chefia da 
Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais do INPE-CPTEC, para sua 
ciência e considerações, e posterior discussão com o Coordenador Geral do 
CPTEC, e também será enviada aos participantes da CETESB e DAEE. 
 
O INPE ficará aguardando uma realimentação da CETESB relativo às 
efetivas possibilidades, por parte da CETESB de dar andamento ao Projeto. 
 

 
INPE-CPTEC-DSA 
Em  28-02-2002 
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4. PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS 
 
Diante dos fatos acima mencionados e considerando-se a real conveniência de se 
dotar a bacia do Paraíba do Sul de uma rede eficaz de monitoramento da quantidade e 
qualidade da água, como aprovado na Deliberação no 02/2000, do CEIVAP, rede essa 
que possa ser integrada e compartilhada por todos, torna-se indispensável que a ANA, 
através de suas superintendências relacionadas com o tema, promova uma reunião 
preliminar com o Escritório Técnico do CEIVAP para se inteirar com mais detalhes do 
assunto e, sobretudo, decidir os passos futuros a tomar.  
 
Várias questões deverão ser abordadas nessa reunião, podendo-se enumerar as mais 
relevantes: 
 

- como integrar a rede do CBH-SP com a futura rede da bacia? 
 

- qual será a instituição conveniada e quais os termos desse convênio? 
 

- quais recursos financeiros poderão ser disponibilizados em futuro próximo e 
como? 

 
- como se dará a aquisição das estações? Se por licitação nacional a minuta 

existente do edital deverá ser revista uma vez que foi elaborada segundo as 
regras do BIRD. 

 
Caberá ao Laboratório de Hidrologia da COPPE, dentro do seu escopo do contrato 
com a ANA, assessora-la e ao CEIVAP no equacionamento desses relevantes 
problemas de interesse de toda a bacia. 
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ANEXO A 
 

Projeto de Concepção da Rede Telemétrica de 
Monitoramento da Quantidade e Qualidade 

 da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
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1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta os critérios adotados e justificativas para implantação de
um sistema de telemetria, em estações remotas localizadas ao longo do rio Paraíba do Sul e
seus principais afluentes.

O projeto prevê também a implantação de sensores de quantidade e qualidade da água,
coleta e tratamento contínuos dos dados, serviços de manutenção e medições de descargas
líquidas e sólidas, promovendo dessa forma um conhecimento ambiental profundo da região
abrangida, imprescindível para o efetivo controle e gestão dos recursos hídricos.

A preocupação do Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) com a
implantação de um projeto de monitoramento eficaz, sustentável e de longa duração, que
permita um conhecimento técnico profundo das sazonalidades hidrológicas, dos principais
usos da água, e, dos locais considerados estratégicos para controle/emissão de alertas,
quando da ocorrência de eventos extremos, é uma constante, pois o crescimento
populacional e industrial tem aumentado exponencialmente a demanda por água na região e
consequentemente o recurso hídrico está, na mesma proporção, esgotando a sua capacidade
de recuperação em termos de quantidade e qualidade.

O quadro atual apresenta o rio Paraíba do Sul e alguns dos seus principais afluentes com
índices de poluição elevado para vários parâmetros, comprometendo seu uso para aquele
considerado como o mais prioritário, abastecimento humano.

É com este enfoque que o CEIVAP, desde 1998, na sua primeira reunião ordinária, vide
cópia da ata no Anexo 1, apresentou pedido de solicitação de repasse de recursos financeiros
ao Governo Federal para instalação de 06(seis) estações automáticas de monitoramento da
qualidade de água em locais considerados estratégicos para a população e o meio ambiente
(consta também do Anexo 1 uma cópia do jornal do Comitê paulista com um
pronunciamento do então Presidente do CEIVAP, Délio Leal, sobre a implantação da rede
telemétrica). Esses locais são: Queluz; a jusante do reservatório de Funil; a montante da
barragem de Santa Cecília, a montante da ETA do Guandu; a jusante da confluência dos rios
Paraibuna e Piabanha; e, Campos. Na segunda reunião ordinária, ocorrida em 1999, cópia no
Anexo 1, foi reiterada a solicitação de recursos para a rede de monitoramento. Vale ressaltar
que a preocupação com o rio Guandu decorre do fato que este recebe as águas desviadas do
rio Paraíba do Sul, através do bombeamento em Santa Cecília, e abastece cerca de 8 milhões
de pessoas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A implantação de um sistema automático de monitoramento de qualidade e quantidade da
água faz parte da estratégia de consolidação da gestão de recursos hídricos na bacia do rio
Paraíba do Sul. Dentro deste contexto, foi elaborado o presente documento com o objetivo
de apresentar um projeto de monitoramento da quantidade e qualidade da água, no rio
Paraíba do Sul e seus principais afluentes, de longa duração e sustentável, para subsidiar
técnica e economicamente o CEIVAP na viabilização da sua implantação.
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2. DESCRIÇÃO DA REGIÃO EM ESTUDO

A bacia do rio Paraíba do Sul estende-se na Região Sudeste do Brasil por cerca de
55.400km², entre três dos mais desenvolvidos estados do País - São Paulo (13.500km²),
Minas Gerais (20.900km²) e Rio de Janeiro (21.000km²). Considerando-se a extensão de
cada um deles, a situação geográfica da bacia e os usos da água, o Rio de Janeiro é o
estado onde a bacia adquire maior importância relativa, tendo em vista ocupar metade da
extensão do Estado, situar-se a jusante dos outros estados (recebendo os respectivos
impactos dos usos da terra e da água) e ser utilizada para abastecer de água e energia cerca
de 80% da população fluminense (aproximadamente 10 milhões de habitantes).

Quanto aos ecossistemas naturais, a bacia situa-se na área de domínio do bioma
denominado Mata Atlântica, predominando a fisionomia florestal, com ocorrência de
manguezais, restingas e brejos nas planícies litorâneas e encraves de cerrados nas planícies
sedimentares. Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 7% de sua área original no
país. Na bacia do Paraíba do Sul, as florestas ocupam menos de 15% de sua área total e
concentram-se nas regiões mais elevadas e de relevo mais acidentado.

Após o descobrimento do Brasil, em 1500, a ocupação das terras durante os primeiros
séculos da colonização européia concentrou-se na região litorânea, ancorada nos principais
portos de onde eram enviados para a Europa os produtos extraídos e produzidos no país:
madeira, cana-de-açúcar, café, algodão, ouro e diamante, entre outros. A serra do Mar, com
seus abruptos contrafortes, constituiu-se por muito tempo em um importante obstáculo à
expansão da ocupação e das atividades econômicas. Até meados do século XVIII, a bacia
do rio Paraíba do Sul era utilizada apenas como passagem para as regiões de exploração
mineral de Minas Gerais. Somente parte da região do delta do Paraíba, na Baixada
Campista, era utilizada para a pecuária.

Na segunda metade do século XVIII, duas culturas passaram a se expandir para o interior.
A cana-de-açúcar, que entrava em decadência na Baixada da Baía de Guanabara, passou a
dominar a Baixada Campista, onde era incipiente: o número de engenhos subiu de 55 em
1769 para 400 em 1819. No entanto, a cultura agrícola que "inaugurou" os desmatamentos
e a ocupação extensiva na bacia foi a cafeicultura, representando o início de um processo
de alteração drástica da paisagem regional. As florestas nativas foram sendo
gradativamente destruídas e o café passou a dominar a paisagem até o início do século XX,
quando já entrara em decadência por degradação das terras muito desmatadas e
exaustivamente utilizadas. Em lugar do café, expandiu-se a pecuária leiteira, que
predomina nos dias de hoje em todas as terras da bacia. A agricultura, praticada geralmente
sem respeito à capacidade de uso das terras, é pouco expressiva e representa uma das mais
importantes fontes de poluição dos solos e das águas pelo uso descontrolado de
fertilizantes e agrotóxicos. A cana-de-açúcar continua sendo a principal cultura na bacia,
embora sua produção esteja em declínio.

No século XX, esgotada a capacidade produtiva das terras por um intenso uso inadequado
às restrições do ambiente natural, o desenvolvimento na bacia do rio Paraíba do Sul foi
direcionado para o uso urbano, com o avanço do país na era industrial, intensificado a
partir de meados do século e favorecido na bacia pela facilidade de acesso e meios de
transporte das inúmeras estradas de ferro e de rodagem oriundas do desenvolvimento do
ciclo do café, interligando importantes núcleos urbanos e comerciais dos três estados,
como Taubaté (SP), Resende (RJ) e Juiz de Fora (MG).
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A implantação, em 1946, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda
(RJ), e a expansão da atividade industrial de São Paulo transformaram o Vale do Paraíba
em um dos principais eixos de comunicação e desenvolvimento da Região Sudeste e do
próprio País, graças às condições excepcionais que oferecia (mercado consumidor, fácil
escoamento da produção, suprimento abundante de energia e de água, entre outras).

O acelerado desenvolvimento urbano-industrial, tanto na bacia do rio Paraíba do Sul como
nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, trouxe uma grande demanda de
energia e água para abastecimento da crescente população e das indústrias que se
estabeleceram no eixo São Paulo - Rio. Foram implantados grandes aproveitamentos
hidrelétricos na bacia, destacando-se Paraibuna (da CESP), situado na confluência dos
formadores do rio Paraíba (os rios Paraitinga e Paraibuna); Funil (de FURNAS Centrais
Elétricas S/A), situado no rio Paraíba, em Itatiaia, na divisa entre os estados de São Paulo e
Rio de Janeiro; e, o mais importante e complexo aproveitamento hidrelétrico da bacia - o
Sistema Light, responsável hoje pela captação de 2/3 da vazão do rio Paraíba do Sul, no
seu trecho médio, para abastecimento de água e energia a cerca de 8 milhões de habitantes
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O uso agropecuário, embora esteja em crescente decadência, ocupa a maior parte das terras
da bacia. A paisagem que predomina atualmente é a das pastagens, em terras muito
degradadas por erosão e freqüentes e sucessivas queimadas, com uma produção pecuária
de baixa produtividade. Se, no processo de ocupação das terras, houvesse maior atenção
com a conservação do solo, dos mananciais de água e da diversidade biológica, a
produtividade por área seria muito maior, evitando-se assim o atual cenário de grandes
extensões de terras improdutivas, o enorme desperdício de recursos naturais e a poluição
ambiental. A insustentabilidade desse modelo desmatamento - agropecuária extensiva
reflete-se no "agigantamento" dos problemas de infra-estrutura das áreas urbanas, onde
vivem 87% da população da bacia. Grande parte dessa população hoje concentrada em
cidades sem infra-estrutura adequada origina-se de áreas rurais em decadência e atraída
pelas oportunidades de trabalho oferecidas pelas indústrias e atividades comerciais
atreladas. Enquanto isso, a maior parte das terras, que poderiam estar produzindo
alimentos, madeira e outros produtos florestais em sistemas sustentáveis, social e
ambientalmente, encontram-se vazias, subutilizadas e em acelerado processo de
degradação.

O desenvolvimento industrial no Brasil, embora tenha trazido crescimento econômico, em
geral não tem sido acompanhado dos necessários cuidados com a qualidade ambiental,
contribuindo significativamente para a degradação das águas, em face do lançamento de
efluentes orgânicos e inorgânicos, muitos extremamente tóxicos e lesivos à biota aquática,
prejudicando o consumo humano de água e alimento. Desse modo, nos últimos 50 anos,
vieram somar-se aos impactos causados pelo fracassado modelo rural os impactos da
ocupação urbano-industrial sem planejamento e infra-estrutura.

A população atual nos 172 municípios da bacia, de acordo com a Contagem de População
(IBGE, 1996), está em torno de 5,35 milhões de habitantes, sendo 1,78 milhões em São
Paulo (90% urbana), 1,27 milhões em Minas Gerais (83% urbana) e 2,30 milhões no Rio
de Janeiro (86% urbana). No Estado do Rio de Janeiro, embora a bacia ocupe
aproximadamente a metade de sua extensão, a população da bacia representa apenas 17%
da população total do Estado. Nas últimas décadas, verificou-se, nesse Estado, a maior
migração para áreas urbanas de todo o país. A concentração urbana no Estado do Rio de
Janeiro, já elevada, acentuou-se mais ainda na primeira metade da década de 1990,
passando de 85% em 1991 para 95,5% em 1996. No entanto, é interessante notar que,
apesar do esvaziamento nos municípios do interior, as áreas urbanas da bacia do rio
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Paraíba do Sul crescem sem infra-estrutura adequada, principalmente na área de
saneamento básico.

Na Tabela 1, a seguir, observa-se a distribuição da população nos principais municípios da
bacia (ordenados da maior para a menor população total), onde se encontram cerca de 80%
de toda a população da bacia. Note-se a expressiva concentração urbana nesses municípios.

A ausência de tratamento dos esgotos domésticos na maioria das cidades representa um
dos principais fatores de degradação da qualidade das águas dos rios da bacia e de riscos à
saúde da população. Os índices de coliformes fecais e de fósforo, provenientes dos esgotos,
nas águas do Paraíba e seus principais afluentes são elevados, verificando-se violações nos
padrões de classificação do CONAMA1 em todas as amostras do monitoramento de
qualidade da água da bacia, realizado pela Cooperação Brasil-França2. Simulações futuras
da qualidade da água, realizadas no diagnóstico do Programa Estadual de Investimentos
(PQA/RJ), demonstraram que, em alguns trechos dos principais rios da bacia, a jusante dos
maiores núcleos urbanos, nem com tratamento terciário dos esgotos poder-se-ia atingir os
padrões CONAMA para coliformes fecais. Além de prejudicar a biota aquática, o
abastecimento de água das cidades e os usos para irrigação, a deterioração da qualidade das
águas por lançamentos orgânicos poderá comprometer os usos múltiplos esperados para
futuros aproveitamentos hidrelétricos na bacia, principalmente quanto aos elevados teores
de fósforo, nutriente fundamental em processos de eutrofização de reservatórios e lagos.

O uso industrial, no entanto, representa a pior fonte de contaminação das águas e da biota
aquática na bacia. Embora imprecisos e defasados, os dados sobre poluição industrial na
bacia são alarmantes. Existem cerca de 5.200 indústrias cadastradas nos órgãos ambientais
dos três estados. No setor mineiro, segundo dados da Fundação Estadual do Meio
Ambiente (FEAM), cerca de 2.000 indústrias estão cadastradas, das quais 1.000 se situam
na sub-bacia do rio Paraibuna, com 83% das indústrias potencialmente poluidoras
localizadas em Juiz de Fora, onde se concentram as metalúrgicas, químicas, têxteis,
papeleiras e alimentícias.

                                                
1 CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente - Resolução 020/86, que classifica as águas doces, salobras e
salinas. A bacia do rio Paraíba do Sul enquadra-se na classe 2, destinada a: abastecimento doméstico, após tratamento
convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário; irrigação de hortaliças e plantas
frutíferas; criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.

2 Convênio de cooperação entre os governos do Brasil e da França, visando a implantação do modelo francês de gestão
de bacias hidrográficas no Brasil; desenvolveu estudos nas bacias federais dos rios Doce e Paraíba do Sul (na segunda,
entre os anos de 1992 e 1998).
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Tabela 1 - População dos Municípios da Bacia do Rio Paraíba do Sul
(acima de 30.000 habitantes)

Num. Estado Município Rural Urbana Total %
Rural

%
Urbana

1 SP São José dos Campos 23.738 462.729 486.467 4,88 95,12
2 MG Juiz de Fora 5.253 419.226 424.479 1,24 98,76
3 RJ Campos dos Goytacazes 13.259 291.947 305.206 4,34 95,66
4 RJ Petrópolis 6.300 263.369 269.669 2,34 97,66
5 RJ Volta Redonda 229 232.058 232.287 0,10 99,90
6 SP Taubaté 9.892 210.338 220.230 4,49 95,51
7 SP Jacareí 9.571 158.180 167.751 5,71 94,29
8 RJ Barra Mansa 4.250 162.495 166.745 2,55 97,45
9 RJ Nova Friburgo 16.781 145.134 161.915 10,36 89,64

10 SP Moji das Cruzes 19.056 137.288 156.344 12,19 87,81
11 RJ Teresópolis 20.145 104.977 125.122 16,10 83,90
12 SP Pindamonhangaba 7.040 106.897 113.937 6,18 93,82
13 RJ Resende 18.231 84.394 102.625 17,76 82,24
14 SP Guaratinguetá 6.158 92.107 98.265 6,27 93,73
15 MG Muriaé 11.372 76.933 88.305 12,88 87,12
16 RJ Barra do Piraí 4.498 80.893 85.391 5,27 94,73
17 RJ Itaperuna 12.773 69.877 82.650 15,45 84,55
18 SP Lorena 3.555 72.789 76.344 4,66 95,34
19 MG Ubá 15.251 60.778 76.029 20,06 79,94
20 SP Cruzeiro 2.654 69.501 72.155 3,68 96,32
21 SP Caçapava 7.685 60.432 68.117 11,28 88,72
22 RJ Três Rios 4.372 61.851 66.223 6,60 93,40
23 MG Cataguases 3.830 58.154 61.984 6,18 93,82
24 RJ Valença 9.006 52.605 61.611 14,62 85,38
25 MG Leopoldina 6.927 40.042 46.969 14,75 85,25
26 MG Santos Dumont 7.082 38.808 45.890 15,43 84,57
27 SP Santa Isabel 9.717 31.650 41.367 23,49 76,51
28 RJ Piraí 7.225 33.003 40.228 17,96 82,04
29 RJ São Fidélis 11.671 24.863 36.534 31,95 68,05
30 SP Aparecida 444 33.874 34.318 1,29 98,71
31 RJ Santo Antônio de Pádua 8.259 25.864 34.123 24,20 75,80
32 RJ Paraíba do Sul 4.356 29.381 33.737 12,91 87,09
33 SP Tremembé 3.970 28.125 32.095 12,37 87,63
34 MG Além Paraíba 3.848 28.211 32.059 12,00 88,00
35 MG Carangola 7.265 24.122 31.387 23,15 76,85
36 MG Visconde do Rio Branco 7.335 23.107 30.442 24,10 75,90

TOTAL 312.998 3.896.002 4.209.000 7,43 92,56
Fonte: Contagem da População - IBGE, 1996.
Obs.: excluídos os distritos fora da bacia.

Ressaltam-se, ainda, os municípios de Cataguases e Ubá, que desenvolvem atividades
industriais também significativas no contexto da bacia. Indústrias como a Cia. Paraibuna
de Papel, a Siderúrgica Mendes Júnior, a Cia. Paraibuna de Metais e a Cia. Têxtil Ferreira
Guimarães, dentre outras, são as mais importantes nessa região.

No trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul existem mais de 2500 indústrias registradas
na Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). Embora a maior parte
seja de pequena importância em termos de lançamento de contaminantes no ambiente, é
expressivo o número de indústrias de grande porte e alto potencial poluidor. Destacam-se:
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19 indústrias químicas, entre as quais são citadas BASF, Rhodia, Monsanto, Rohm &
Haas, ICI e Henckel; 26 indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, como ALCAN, Villares,
Confab, Engesa, Mafersa, General Motors e Volkswagen; 4 indústrias de material elétrico
e eletrônico (National, Philips, Ericson e Hitachi); 1 petroquímica (Petrobrás); 3 de papel e
celulose (Dezorzi, Simão e Nossa Senhora Aparecida); além de outras, alimentícias,
têxteis, etc.

No trecho fluminense, onde o parque industrial reúne indústrias de grande porte
(siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, etc.) a maior parte da carga poluente é lançada no
trecho entre Barra Mansa e Volta Redonda e provém da CSN, principalmente. Destacam-se
ainda, no trecho fluminense, a Cia. Metalúrgica Barbará, a Thyssen Fundições Ltda.
(responsável pelo vazamento de ascarel (PCB) em 1988, no rio Paraíba), a Cyanamid
Química do Brasil Ltda., a Sola S.A. Ind. Alimentícia, a Du Pont do Brasil S.A., a recém-
chegada Peugeot, entre muitas outras indústrias de papel, alimentos, etc. Na Baixada
Campista, destacam-se as indústrias sucro-alcooleiras como importantes contribuintes de
carga orgânica no rio Paraíba do Sul.

Nos últimos anos, a maior parte dessas indústrias vem instalando sistemas de tratamento de
efluentes. No entanto, ainda ocorrem importantes lançamentos de cargas tóxicas nos rios, e
mesmo do que já foi lançado anteriormente, boa parte encontra-se acumulada nos
sedimentos de fundo dos rios e reservatórios, podendo ser assimilada pelos organismos
aquáticos, transferindo-se, pela cadeia alimentar, aos peixes e, finalmente, à população que
os consome. O reservatório de Funil, por exemplo, que recebe grande parte da carga
poluente do trecho paulista, apresenta níveis preocupantes de metais pesados nos
sedimentos, o que representa graves problemas de contaminação da biota. Em Funil, no
entanto, o maior problema encontra-se nas elevadas concentrações de fósforo e no
acelerado processo de eutrofização verificado no lago, com proliferação de algas, liberação
de toxinas, alterações na distribuição do oxigênio na água e uma série de alterações físico-
químicas.

Das indústrias do trecho fluminense, a CSN tem sido o verdadeiro calcanhar-de-aquiles da
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) e dos ambientalistas do
Estado do Rio de Janeiro. Seu grande porte e complexidade de processos resulta em um
"coquetel" de substâncias químicas poluidoras lançadas diretamente no rio Paraíba do Sul.
Nos estudos de diagnóstico da poluição industrial do Programa Estadual de Investimentos
(PQA/RJ), identificou-se um conjunto de 44 indústrias como responsável por mais de 80%
da poluição total no trecho fluminense da bacia. Nesse conjunto, a CSN responde por cerca
de 60% da vazão efluente, 48% de DQO, 55% de DBO e 62% da toxicidade, entre outras
contribuições importantes, como o benzo(a)pireno, substância tóxica tida como
cancerígena e associada à ocorrência de tumores em peixes coletados no rio Paraíba do
Sul.

Dentre as substâncias tóxicas encontradas nas águas dos rios da bacia no trecho fluminense
e provenientes de lançamentos industriais, destacam-se ainda os fenóis. Quanto à toxidez,
são conhecidos efeitos prejudiciais nos peixes em concentrações ao redor de 5,0mg/l. Para
o abastecimento público, a presença de fenóis em grandes quantidades provoca odor e
sabor desagradáveis quando as águas são submetidas a cloração. Segundo a FEEMA, a
principal fonte de fenóis é a CSN, que, apesar de possuir uma estação de tratamento
biológico que remove grande parte dos fenóis, lança alguns despejos diretamente no rio
Paraíba do Sul. No monitoramento realizado pela FEEMA na bacia, as maiores violações
ao padrão CONAMA para fenóis ocorreram exatamente a jusante de Volta Redonda.
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Um outro grave problema na bacia, com menor repercussão na qualidade das águas, mas
de grande impacto na saúde e na segurança da população, diz respeito aos resíduos sólidos.
O lixo urbano, o lixo hospitalar e os resíduos sólidos industriais praticamente não recebem
tratamento e destinação adequados na bacia a exceção do trecho paulista onde o problema
vem sendo solucionado com a implantação de aterros para o tratamento e disposição final
de resíduos tóxicos. O carreamento, pelas chuvas, do lixo disposto a céu aberto, para os
rios e córregos, resulta na poluição e contaminação das águas. Nas áreas urbanas, o lixo
representa mais um obstáculo ao fluxo das águas, contribuindo para o agravamento dos
problemas de inundação.

A bacia do rio Paraíba do Sul representa, portanto, um grande desafio para a gestão dos
recursos hídricos, tendo em vista a magnitude e a complexidade dos problemas ambientais
que afetam a qualidade das águas e do ambiente em geral. Pode-se afirmar como mais
críticos os problemas relativos à poluição industrial, ao esgotamento sanitário e à erosão na
bacia. A erosão, conseqüência dos extensos desmatamentos e do uso rural inadequado,
além de resultar na degradação da capacidade produtiva das terras, contribui para o
assoreamento dos rios, o transporte de sedimentos e poluentes (principalmente os produtos
químicos utilizados na agricultura) e representa ainda riscos à segurança de pessoas e
estruturas (como os sistemas de geração de energia hidrelétrica). Em diversas cidades da
bacia verificam-se inúmeras áreas de risco de erosão em encostas ocupadas irregularmente,
com freqüentes ocorrências de deslizamentos e desmoronamentos de terra. Esse material,
carreado para os cursos de água, agrava os fenômenos de inundação (igualmente verificado
em muitas cidades da bacia), causando graves transtornos à população ribeirinha.

Diretamente associados à erosão e à degradação da qualidade das águas, destacam-se ainda
dois importantes aspectos na bacia: as queimadas, praticadas constante e
descontroladamente, e a exploração mineral, voltada em maioria para a construção civil e
apresentando graves situações de degradação ambiental, principalmente nas áreas de
extração de areia de leito e margens de rios, onde se destaca o Vale Paulista da bacia, cuja
atividade intensa de areeiros se reflete no acelerado processo de sedimentação do
reservatório de Funil, que recebe mais de 900 toneladas por dia de sedimentos provenientes
do trecho paulista do rio Paraíba do Sul, o que representa uma taxa média de sedimentação
estimada em 3,0 centímetros por ano, se fosse uniforme a distribuição desses sedimentos
no leito do reservatório.



Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul

8

3. ESTÁGIO ATUAL DO MONITORAMENTO NA BACIA

3.1 Monitoramento da Qualidade da Água

Desde meados da década de 70 os órgãos de meio ambiente dos três estados (CETESB,
FEEMA e FEAM) vêm atuando no controle das atividades poluidoras na bacia,
obedecendo a lógica da divisão política do território como fronteira da ação institucional.
Dentro desse enfoque, as ações de controle e licenciamento de atividades potencialmente
poluidoras seguem orientações legais e normativas próprias, circunscritas aos limites
estaduais.

Atualmente, os órgãos de meio ambiente dos três estados realizam monitoramentos
convencionais em suas áreas de atuação, com objetivos, procedimentos metodológicos,
freqüência amostral e abrangência espacial bastante variados. A Figura 1 apresenta os
atuais pontos de amostragem do monitoramento convencional dos três estados.

A CETESB é o órgão que mantêm uma rede de pontos de monitoramento convencional
com maior regularidade na bacia, desde 1974. São onze pontos de amostragens no trecho
paulista, sendo sete distribuídos ao longo do curso principal do rio Paraíba do Sul e quatro
no rio Jaguari, afluente da margem esquerda. Esses pontos vêm sendo monitorados com
periodicidade mensal até o ano de 1998, dessa data até o presente a coleta passou a ter
freqüência bimensal. A Tabela 2 apresenta a relação de parâmetros determinados.

Tabela 2 - Parâmetros de Qualidade da Água Determinados pela CETESB

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Temperatura
PH
OD
DBO
Coliformes fecais
Coliformes total
Nitrogênio total
N. Nitrato
N. Nitrito
N. Amoniacal
N. Kjeldal
Fósforo total

Resíduos totais
Resíduos filtráveis
Resíduos não filtráveis
Turbidez
Condutividade
Ferro
Manganês
Cloreto
DQO
Surfactantes
Coloração

Feotina
Clorofila
Bário
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Níquel
Mercúrio
Zinco
Fenóis

As ações de controle de atividades industriais nesse trecho da bacia vêm sendo executadas
com bastante rigor pela CETESB, com resultados significativos na redução de poluição de
origem industrial. Essa tendência de melhora na qualidade da água em relação a alguns
parâmetros provenientes de emissões de indústrias pode ser constatado graças a existência
de uma boa série histórica de dados de qualidade da água com lacunas de amostragens
pouco significativas ao longo desse período. A Tabela 3 apresenta as estações atuais de
monitoramento sistemático.
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Tabela 3 - Pontos de Monitoramento nos rios Paraíba do Sul e Jaguari
Estado de São Paulo

Código Localização

JG2020 Reservatório do Jaguari – Ponte na Rodovia Santa Isabel – Igaratá
JG2030 Reservatório do Jaguari – Ponte na Rodovia Santa Isabel – Igaratá
JG2040 Rio Jaguari – ponte na estrada de acesso à indust. Petybon, São José dos Campos
JG2050 Rio Jaguari – Próximo à foz do rio Paraíba – São José dos Campos
PA2020 Rio Paraíba do Sul – Ponte na rodovia Santa Branca – Jacareí
PA2097 Rio Paraíba do Sul – Ponte F. Vaz Lima, bairro Serimbura, São José dos Campos
PA2180 Rio Paraíba do Sul – Ponte na rua do Porto, em Caçapava
PA2210 Rio Paraíba do Sul – Ponte na cidade de Tremembé, junto a captação da SABESP
PA2310 Rio Paraíba do Sul – Ponte que interliga os municípios de Aparecida/Potim
PA2410 Rio Paraíba do Sul – Ponte na Rodovia BR 459, que liga Piquete a Lorena
PA2490 Rio Paraíba do Sul – Ponte em frente a prefeitura na cidade de Queluz

Quanto ao trecho mineiro, os dados mais recentes de monitoramento foram produzidos
pela Cooperação Brasil-França,  nos anos de 1997 e 1998, esse último ano com a
realização de apenas uma campanha de amostragem. A partir de julho de 1998 a FEAM
deu continuidade ao monitoramento, incorporando parcialmente a rede de amostragem da
Cooperação Brasil-França no âmbito do Projeto Águas de Minas. Desde então, a FEAM
vem monitorando 20 estações de amostragens com coletas que vêm sendo realizadas com
uma freqüência trimestral distribuídas da seguinte forma: 2 campanhas de amostragem
completas, realizadas nos períodos seco e chuvoso; 2 campanhas de amostragens
intermediárias, caracterizando os demais períodos climáticos do ano, consistindo na análise
de parâmetros genéricos, incluindo também parâmetros característicos das fontes
poluidoras que contribuem para a sub-bacia de drenagem da estação de coleta. A Tabela 4
apresenta a relação de parâmetros determinados e a Tabela 5 as estações atuais de
monitoramento sistemático.

Tabela 4 - Parâmetros de Qualidade da Água Analisados pela FEAM

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Temperatura
PH
OD
DBO
Coliformes fecais
Coliformes total
Estreptococos fecais
Nitrogênio orgânico
Amônia
N. Nitrato
N. Nitrito
Fosfato total
Alcalinidade bicarbonato
Alcalinidade total
Sólidos totais
Sólidos em suspensão

Sólidos dissolvidos
Turbidez
Condutividade
Cianetos
Óleos e Graxas
Ferro solúvel
Manganês
Cloreto
DQO
Surfactantes aniônicos
Coloração
Potássio
Selênio
Sódio
Sulfatos

Sulfetos
Cálcio
Magnésio
Arsênio
Alumínio
Boro
Bário
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Níquel
Mercúrio
Zinco
Fenóis
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Tabela 5 - Pontos de Monitoramento no rio Paraíba do Sul e Afluentes
Estado de Minas Gerais

Código Bacia/
Sub-bacia

Localização

BSO60 Paraíba do Sul Rio Paraíba a montante da foz do rio Paraibuna
BSO02 Paraibuna Rio Paraibuna em Chapéu d'Úvas
BSO17 Paraibuna Rio Paraibuna a jusante de Juiz de Fora
BSO61 Paraibuna Rio do Peixe a montante do rio Paraibuna
BSO24 Paraibuna Rio Paraibuna em Sobragi
BSO28 Paraibuna Rio Preto a montante do rio Paraibuna
BSO29 Paraibuna Rio Paraibuna a jusante do rio Preto
BSO31 Paraibuna Rio Cágado a montante do rio Paraibuna
BSO32 Paraibuna Rio Paraibuna a montante do rio Paraíba do Sul
BSO33 Pomba Rio Pomba a jusante de Mercés
BSO71 Pomba Rio Ubá a jusante da cidade de Ubá
BSO42 Pomba Rio Xopotó a montante do rio Pomba
BSO43 Pomba Rio Pomba a montante de Cataguases
BSO73 Pomba Ribeirão das Posses a jusante de Santos Dumont
BSO46 Pomba Rio Novo no confluência com o rio Pomba
BSO50 Pomba Rio Pomba a jusante de Cataguases
BSO54 Pomba Rio Pomba em Paraoquena
BSO59 Muriaé Rio Muriaé a montante de Muriaé
BSO57 Muriaé Rio  Muriaé em Patrocínio de Muriaé
BSO56 Muriaé Rio Carangola a montante de Tombos

No trecho fluminense, a FEEMA iniciou o seu programa de monitoramento em 1980. São
monitorados 16 pontos na calha principal do rio Paraíba e 21 pontos nos afluentes.
Atualmente, são realizadas amostragens com uma freqüência bimensal na calha do rio
Paraíba do Sul, a exceção da estação a jusante da CSN onde a coleta é realizada
mensalmente. Nos tributários as amostragens são trimestrais. Uma vez por ano são feitas
análises de sedimento. A Tabela 6 apresenta a relação de parâmetros de qualidade
determinados pela FEEMA.

Tabela 6 - Parâmetros de Qualidade da Água Determinados pela FEEMA

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Temperatura
PH
OD
DBO
Coliformes fecais
Coliformes total
Nitrogênio total
Nitrogênio nitrato
Nitrogênio nitrito
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio Kjeldal
Fósforo total

Ortofosfato
Sólidos em suspensão
Sólidos dissolvido
Turbidez
Condutividade
Alcalinidade
Dureza
Ferro
Manganês
Cloretos
DQO
Cianetos

Surfactantes
Benzo-a-pireno
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Níquel
Mercúrio
Zinco
Fenol
Organoclorados
Organofosforados
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Embora o período amostrado – cerca de 20 anos - seja bastante significativo, as
descontinuidades nas amostragens ao longo desse período dificultam a realização de
análises mais consistentes de tendências de alteração do quadro de qualidade da água. A
Tabela 7 apresenta as estações atuais de monitoramento sistemático.

Tabela 7 - Pontos de Monitoramento no rio Paraíba do Sul e Afluentes
Estado do Rio de Janeiro

Pontos Localização

PS-410 Reservatório de Funil – Canal de Fuga, saída das turbinas
PS-413 Resende
PS-415 Floriano – ponte a jusante da Cyanamid
PS-418 Barra Mansa – ponte a jusante da linha férrea
PS-419 Barra Mansa – próximo a Cimento Tupi
PS-421 BR116 – primeira ponte depois de Volta Redonda
PS-423 Vargem Alegre – ponto sobre a ponte na BR 116
PS-425 Barra do Piraí – entrada para Vassouras
PS-430 Três Rios – rio Paraíba
PS-432 Sapucaia – rio Paraíba
PS-434 Itaocara – rio Paraíba
PS-436 Portela – rio Paraíba
PS-439 São Fidélis – rio Paraíba
PS-441 Campos – rio Paraíba
SC-200 Represa Santa Cecília – junto entrada bombeamento
FN-130 Reservatório de Funil – Queluz
AB-155 Córrego Água Branca – Itatiaia – Nhangapi
PP-160 Rio Piratininga – Rod. Presidente Dutra
BN-180 Rio Bananal – Barra Mansa
PI-241 Rio Piraí – Barra do Piraí
PB-002 Rio Piabanha – Petrópolis
PB-011 Rio Piabanha – Areal
PN-270 Rio Paraibuna – Três Rios
PN-273 Rio Paraibuna – divisa Rio/Juiz de Fora – BR 040
PQ-113 Rio Paquequer – Rio Bahia – Km 78
PR-091 Rio Preto – Rio Bahia – Km 88,5
PA-290 Rio Paquequer – Carmo
GR-361 Rio Grande – Nova Friburgo
BG-366 Rio Bengala- Conselheiro Paulino
NG-353 Rio Negro – Ponto de Pergunta
DR-350 Rio dois Rios – São Fidélis
MR-370 Rio Muriaé – Estrada Campos – Itaperuna
MR-374 Rio Muriaé – Laje do Muriaé
PM-331 Rio Pomba – Santo Antônio de Pádua
PM-332 Rio Pomba – Paraoquena
CR-020 Rio Carangola – após Itaperuna
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3.2 Monitoramento da Quantidade de Água

Quanto ao monitoramento da quantidade de água, diversas são as entidades, dos setores
públicos e privados, que realizam este tipo de atividade na bacia do rio Paraíba do Sul.

Das empresas privadas podemos destacar aquelas de geração hidráulica, sendo que para
controlar a geração/transmissão de energia elétrica necessitam de um conhecimento
aprofundado das sazonalidades hidrológicas da região envoltória aos seus aproveitamentos.

Empresas como Light, CERJ, CIA Paraibuna de Metais, etc. mantém e operam, com
recursos próprios, postos fluviométricos e pluviométricos em locais de interesse.

Das empresas públicas, responsáveis pela operação e manutenção de postos fluviométricos
e pluviométricos na bacia, podemos destacar FURNAS e a CESP no setor de geração e
transmissão de energia, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) de São
Paulo, o IGAM de Minas Gerais e a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
(CPRM).

A ANEEL substituiu e incorporou as atribuições do extinto Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE) que foi instituído pela Lei n.º 4.904, de 17 de
dezembro de 1965, e tinha como atribuição o planejamento, coordenação e execução dos
estudos hidrológicos em todo o território nacional; pela supervisão, fiscalização e controle
dos aproveitamentos das águas que alteram o seu regime; bem como pela supervisão,
fiscalização e controle dos serviços de eletricidade.

A ANEEL conta atualmente com 233 postos fluviométricos e 87 postos pluviométricos em
funcionamento na bacia do rio Paraíba do Sul, e disponibiliza na Internet parte das
informações. No site da ANEEL estão disponibilizados os valores de vazões médias
mensais na sub-bacia 58 que representa a Bacia do Atlântico Sul – Trecho Leste/Rios
Paraíba do Sul e Muriaé.

O problema decorre que apenas recentemente os técnicos envolvidos na gestão dos
recursos hídricos estão se dando conta da importância da integração do binômio qualidade-
quantidade, pois os monitoramentos realizados até então estavam dissociados.

Este problema ficou evidenciado com a publicação da lei n.o 9433, na questão da
implementação da outorga de direito de uso e futura cobrança da água, quando será
necessária uma análise mais criteriosa, principalmente de tendências e projeções futuras de
usuários, no estabelecimento das vazões mínimas outorgáveis, do lançamento de efluentes,
das vazões disponíveis para diluição, etc.

Considerando a indissociabilidade entre qualidade e quantidade, um projeto de
monitoramento deverá integrar os dois fatores para a efetiva gestão dos recursos hídricos.
A sua implementação e eficiência deverão ser avaliadas periodicamente, de modo que os
custos previstos não sejam extrapolados.

A aquisição automática de dados de qualidade e quantidade da água permitirá um
permanente ajuste e calibração de modelos de simulação de quantidade e qualidade da
água. Esses modelos permitirão um melhor conhecimento sobre o comportamento
hidrológico, hidráulico e de assimilação de carga poluidora do rio Paraíba do Sul e seus
principais afluentes, instruindo as ações de controle ambiental e de eventos hidrológicos
críticos, como também o processo de outorga e cobrança pelo uso da água, além de
subsidiar o planejamento ambiental da bacia.
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4. OBJETIVOS DO PROJETO DE MONITORAMENTO PROPOSTO

A implantação da rede telemétrica de monitoramento da quantidade e qualidade da água
tem como principais objetivos:

•  Aumentar o número de pontos monitorados na bacia, integrando os aspectos de
quantidade e qualidade da água;

•  Adquirir dados de qualidade e quantidade da água em tempo real que possibilitem um
conhecimento integral da bacia hidrográfica;

•  Permitir a calibração de modelos de simulação de qualidade e quantidade da água com
maior confiabilidade, guardadas as limitações das diferentes classes de modelos
matemáticos a serem utilizados;

•  De posse de registros históricos, gerar dados de boa qualidade, possibilitando uma
extrapolação espacial confiável e estudos de valores extremos mais consistentes.

•  Estruturar um banco de dados hidrológicos e de qualidade d’água que permita a
disponibilização dessas informações às entidades governamentais, CEIVAP, empresas e
ao público em geral;

•  Acompanhar eventos de enchentes visando alertar os órgãos competentes para
mobilização da população passível de ser atingida;

•  Fundamentar os processos de outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos,
levando em conta o gerenciamento da disponibilidade hídrica (quantidade e qualidade)
na totalidade da bacia;

•  Auxiliar no controle das atividades poluidoras;

•  Detectar mudanças na qualidade da água, por meio de indicadores diretos e indiretos,
que permitam uma ação mais direcionada e eficaz por parte dos órgãos de controle
ambiental;

•  Fornecer insumo estratégico para acompanhar as alterações de uso do solo nas bacias e
identificar as sub-bacias e segmentos fluviais em situações críticas que requeiram
intervenções ou providências de curto, médio e longo prazos (trechos fluviais
assoreados, com solapamento de barrancos, etc);

•  Subsidiar o planejamento e a execução de obras de infra-estrutura, ordenamento da
ocupação e uso do solo e estudos hidrológicos para projetos de obras hidráulicas e
abastecimento, e;

•  Compatibilizar o banco de dados hidrológicos e de qualidade d’água com o Sistema de
Informações que está sendo desenvolvido para o CEIVAP.
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5. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE
MONITORAMENTO

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão de recursos hídricos requer
mudanças de procedimentos no gerenciamento desses recursos, o que pressupõe uma maior
articulação institucional e a implementação de mecanismos de planejamento e
monitoramento que vão ao encontro dessa nova perspectiva. Nessa abordagem, a
implantação de um sistema automático de coleta, transmissão, processamento e
armazenamento de dados de qualidade e quantidade da água de forma integrada para toda a
bacia é um importante passo nessa direção.

A operação e manutenção de redes telemétricas de aquisição de dados requer capacitação
técnica das equipes envolvidas e a existência de uma infra-estrutura de suporte técnico já
consolidada. Por esse motivo optou-se por recomendar ao CEIVAP que a operação da rede
fique a cargo de uma instituição de notório saber na área de monitoramento
hidrometeorológico.

Para a viabilização desse arranjo institucional é necessário que a União, através da Agência
Nacional de Águas - ANA, firme convênio de cooperação com uma instituição qualificada
para operar, por tempo indeterminado, a rede hidrométrica e de qualidade da água na bacia
do rio Paraíba do Sul.

Instituições como Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE) e Furnas Centrais Elétricas têm demonstrado interesse em vir a operar a
rede da bacia. Qualquer uma dessas instituições, a princípio, estariam qualificadas para
operar a rede, cabendo ao CEIVAP e a ANA estabelecer os critérios para a definição da
melhor alternativa, que poderá ser inclusive uma operação feita em conjunto, considerando
a multiplicidade de saberes envolvidos.

Já para a aquisição dos equipamentos a melhor alternativa é que a ANA realize a compra
por meio de um Edital de Licitação Pública Internacional para a Aquisição de Bens. Dessa
forma, a rede telemétrica será um bem patrimonial da ANA. O Edital consistirá de
especificações técnicas para a compra e instalação dos equipamentos, comissionamento e
treinamento da equipe técnica que irá operar a rede.

A definição do tipo e localização das estações telemétricas a serem implantadas na bacia
foi estabelecida em conjunto com os órgãos de meio ambiente e recursos hídricos dos três
estados, considerando o novo enfoque de gerenciamento integral da bacia e a melhoria da
base de dados para subsidiar as ações de controle das atividades poluidoras. No Anexo 2
encontram-se as correspondências enviadas pela CETESB e FEAM, referentes aos locais
de interesse para implantação das estações remotas.

As premissas adotadas foram as seguintes:

•  A medição automática de parâmetros de qualidade da água não substitui o
monitoramento convencional. Ao contrário, o monitoramento com estações telemétricas
dará subsídios para uma maior racionalização dos programas de monitoramento
convencional, permitindo um melhor gerenciamento da freqüência de amostragens e
parâmetros a serem monitorados. A análise em laboratório permite uma ampla
investigação de parâmetros físico-químicos e biológicos imprescindíveis para um
conhecimento mais detalhado dos fatores impactantes ao meio ambiente.

•  Optou-se pelo monitoramento, em tempo real, de um conjunto de parâmetros básicos,
cuja variação temporal e espacial indiquem a ocorrência de poluição de natureza
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química e orgânica. Os parâmetros escolhidos permitem a detecção de variações bruscas
na qualidade da água, embora não forneçam informações precisas da natureza dessa
poluição. No entanto, é possível a coleta automática de amostra para análise posterior
em laboratório, quando os sensores detectarem variações bruscas nos parâmetros
monitorados.

•  Adotou-se a estratégia de aumento gradual da complexidade das estações telemétricas.
Inicialmente serão implantadas estações que monitorem um conjunto de parâmetros
básicos, porém capazes de detectar variações na qualidade da água e, gradativamente, se
necessário, serão adicionados novos parâmetros de qualidade da água a serem
monitorados. Como exemplo podemos citar a inclusão de sistemas sinalizadores nos
quais a resposta de um organismo vivo é utilizada para detectar a presença de
contaminantes na água. Esse sistema sinalizador trabalha automaticamente, indicando
mudanças no perfil de comportamento ou respostas fisiológicas nos organismos
aquáticos. Os organismos testes – sensores – expostos a um fluxo contínuo de água,
geram respostas biológicas que são convertidas em sinais elétricos. Um computador
com software adequado registra os dados e os envia para efeito de alarme. Dessa forma,
as estações estarão aptas a detectar a presença de substâncias tóxicas, provenientes de
acidentes, indicando possíveis efeitos adversos à saúde da população.

•  Escolha dos locais para a implantação das estações que assegurem uma melhor
distribuição e abrangência espacial, adequação à rede de monitoramento existente e
representatividade em relação aos fatores impactantes da qualidade da água na bacia.
Inicialmente serão implantadas vinte e uma estações telemétricas remotas, com previsão
de expansão para até 100 estações.

Já o monitoramento da quantidade de água objetiva melhorar a disponibilidade e a
confiança em informações mais precisas para mitigação de enchentes, abastecimento
público, outros usos da água e proteção ambiental estratégica da qualidade dos recursos
hídricos de cabeceira.

Para tanto, é necessário o conhecimento da precipitação, nível d’água e vazões líquidas e
sólidas associadas para embasar a gestão dos recursos hídricos, destacando-se as atividades
de planejamento, distribuição de água, controle da operação de reservatórios e usinas
hidrelétricas, navegação, recreação, alertas de riscos de inundações, uso e ocupação do
solo, erosão e, proteção do ambiente.

Como estratégia as premissas adotadas foram:

•  Desenvolvimento de diretrizes para o planejamento e operação de um sistema de
aquisição, interpretação e integração dos dados de chuvas e nível d’água necessários
para o perfeito entendimento dos processos/fatores que afetam a distribuição espacial e
temporal dos recursos hídricos.

•  Compartilhamento de dados e informações a fim de que se possa desenvolver e formar
um grande banco de dados da região hidrográfica em estudo, a ser gerenciado pela
futura Agência de Águas.

•  Estabelecer “links” entre banco de dados de modo a facilitar o acesso e o
compartilhamento, pelos diferentes atores envolvidos, das informações de precipitação,
níveis d’água, e outros dados relacionados.
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•  Desenvolvimento de procedimentos padrões para coleta, medição e análise dos dados de
chuva e vazão. Adoção e definição de terminologias e programas/modelos
computacionais para a interpretação uniforme dos dados de quantidade.

•  Recomendar e avaliar procedimentos para análise de freqüência de fenômenos
hidrológicos.
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6. DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DO TIPO DE ESTAÇÕES

Este projeto propõe a implantação de 19 (dezenove) estações remotas novas localizadas no
rio Paraíba do Sul e principais afluentes, sendo 14 (quatorze) do tipo pluviométrica,
fluviométrica com qualidade d’água (PFQ) e 05 (cinco) do tipo pluviométrica,
fluviométrica, qualidade d’água mais TOC (PFQc). Além dessas estações novas serão
implantados sistemas de telemetria e sensores de qualidade de água em duas estações já
existentes, ambas localizadas no rio Guandu, na localidade Fazenda Ilha dos Mineiros e
próximo a tomada d’água da ETA do Guandu, conforme Tabelas 8 e 8a. A Figura 2
apresenta o mapa de localização dessas estações.

Em princípio foram selecionadas aquelas apontadas como prioritárias pelo CEIVAP,
conforme descrito no item 1. Em seguida foram selecionadas aquelas prioritárias em
termos de controle da qualidade da água e, para tanto, foi solicitado aos órgãos de meio
ambiente dos três estados a definição dos locais de interesse.

Estes órgãos só recentemente começaram a operar estações automáticas de qualidade da
água, todas elas situadas fora da bacia do rio Paraíba do Sul. Segundo relato de técnicos da
CETESB e FEEMA, os resultados preliminares já obtidos demonstram a importância do
uso desse tipo de monitoramento para o gerenciamento ambiental e controle das atividades
poluidoras.

O monitoramento de qualidade da água por meio de estações automáticas oferece hoje uma
enorme gama de opções de parâmetros que podem ser investigados, dentre eles podemos
citar os metais pesados, como o zinco, chumbo, cobre, cádmio e o cromo hexavalente; os
nitritos, fosfatos, cianetos, cloretos e fluoretos; os hidrocarbonetos e a amônia; o carbono
orgânico total (TOC); os parâmetros biológicos como coliformes e organismos
bioindicadores e os parâmetros convencionais, porém representativos das condições de
qualidade da água de um curso d’água, como: temperatura, oxigênio dissolvido,
condutividade, turbidez e pH. Porém, quanto maior for o quantidade de parâmetros
determinados pela estação automática mais cara será a estação e mais complexa será sua
manutenção e operação.

As cinco estações remotas com configuração mais completa (incluem analisador de TOC),
além dos sensores para leitura de parâmetros de qualidade da água possuirão equipamentos
para a coleta automática de amostras de água para posterior análise em laboratório. Todas
as vinte e uma estações terão medidores de nível d’água e chuva. A seguir são descritos
sucintamente os parâmetros a serem determinados:

•  Temperatura

Variações de temperatura são parte do regime climático normal, e corpos d'água
naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical.  A
temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do
ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade.

A elevação da temperatura em um corpo d'água geralmente é provocada por despejos
industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas.

A temperatura desempenha um papel importante no comportamento de uma série de
parâmetros físico-químicos. Em geral, à medida que a temperatura aumenta, diminuem
a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de
ionização e calor latente de vaporização. Organismos aquáticos possuem limites de
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tolerância térmica bastante estreitos, com interferência no crescimento, movimentos
migratórios, desova e incubação de ovos.

A quantidade de oxigênio dissolvido presente na água é fortemente influenciada pela
temperatura, por esse motivo é fundamental o conhecimento dessa variável na
interpretação do comportamento do oxigênio dissolvido.

Tabela 8 - Estações Telemétricas Remotas Novas

 No  Código ANEEL  Posto  Rio  UF  Tipo

 1  -  Jacareí – Captação  Paraíba do Sul  SP  PFQc
 2  -  Jacareí – ponte da Dutra  Paraíba do Sul  SP  PFQc
 3  -  Tremembé – ponte  Paraíba do Sul  SP  PFQ
 4  -  Cruzeiro - Ponte da BR-459  Paraíba do Sul  SP  PFQ
 5  58235100  Queluz  Paraíba do Sul  SP  PFQ
 6  58242000  Itatiaia  Paraíba do Sul  RJ  PFQ
 7  58305000  Volta Redonda - montante  Paraíba do Sul  RJ  PFQc
 8  58318000  Santa Cecília  Paraíba do Sul  RJ  PFQc
 9  58470000  Chapéu D’uvas  Paraibuna  MG  PFQ
 10  58480500  Juiz de Fora - jusante  Paraibuna  MG  PFQc
 11  58620000  Santa Fé  Paraibuna  MG  PFQ
 12  58440000  Moura Brasil  Piabanha  RJ  PFQ
 13  58385100  Três Rios  Paraíba do Sul  RJ  PFQ
 14  58770000  Cataguases  Pomba  MG  PFQ
 15  58790000  Santo Antônio de Pádua  Pomba  RJ  PFQ
 16  58920000  Patrocínio do Muriaé  Muriaé  MG  PFQ
 17  58960000  Cardoso Moreira  Muriaé  RJ  PFQ
 18  58874000  Dois Rios  Dois Rios  RJ  PFQ
 19  58874000  Campos  Paraíba do Sul  RJ  PFQ

PFQ: estação pluvio/fluviométrica com qualidade da água.
PFQc: estação pluvio/fluviométrica com qualidade da água, TOC e amostradores automático e manual.

Tabela 8a - Estações Automáticas Existentes

 No  Código ANEEL  Posto  Rio  UF  Tipo

 20  -  Fazenda Ilha dos Mineiros  Guandu  RJ  PFQ*
 21  -  ETA Guandu  Guandu  RJ  PFQc**

(*): estação automática necessitando da implantação da telemetria e de alguns parâmetros de qualidade d’água.
(**): estação automática necessitando da implantação de telemetria, TOC e amostradores automático e manual.

•  Potencial Hidrogeniônico (pH)

O pH, por definir o caráter ácido, básico ou neutro de uma solução, deve ser
considerado em qualquer monitoramento de qualidade da água, pois os organismos
aquáticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e, em conseqüência,
alterações bruscas do pH de uma água podem acarretar o desaparecimento dos
organismos presentes. Valores fora das faixas recomendadas podem alterar o sabor da
água e contribuir para corrosão do sistema de distribuição, ocorrendo com isso, uma
possível extração do ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio, e dificultar sua
descontaminação.
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•  Oxigênio Dissolvido (OD)

Fornece informações a respeito da influência da carga orgânica na qualidade das águas
naturais, permitindo assim estabelecer cenários sobre o consumo da matéria orgânica
lábil, facilmente degradável e possivelmente  identificar  fontes associadas. Possibilita
ainda verificar situações de crescimento algáceo "blooms de algas", através da
verificação de seus níveis de supersaturação.

Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de
processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e em estações de tratamento
de esgotos. Através de medição do teor do oxigênio dissolvido, os efeitos de resíduos
oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos, durante a
oxidação bioquímica, podem ser avaliados. Os níveis de oxigênio dissolvido também
indicam a capacidade de um corpo d'água natural manter a vida aquática.

•  Turbidez

Permite avaliar alterações na qualidade da água dadas por transporte de material
particulado suspenso (associados ou não a lançamentos de efluentes) e crescimento
algáceo. A elevada turbidez da água ao reduzir a fotossíntese, diminui a produtividade
do ecossistema aquático com impacto sobre as populações de peixe. Além disso, afeta
adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional da água.

•  Condutividade

A condutância específica (condutividade) é uma expressão numérica da capacidade de
uma água conduzir a corrente elétrica. A condutividade da água depende de suas
concentrações iônicas e da temperatura.

A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na composição
de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma
indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos
dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da água aumenta.

A variação diária da condutividade elétrica da água fornece informações a respeito de
processos importantes nos ecossistemas aquáticos, como produção primária e
decomposição, como pode ajudar a identificar alterações na qualidade da água, dadas
principalmente por lançamentos de origem industrial. Elevados valores podem indicar
também características corrosivas da água.

•  Potencial Redox

Determina o nível redox existente na tomada da amostra, o que possibilita avaliar
importantes fenômenos biogeoquímicos, como depleção de OD, decorrente do consumo
da matéria orgânica biodegradável , e também, no caso de reservatórios, detectar a
ocorrência de redissolução de óxidos de Fe e Mn, que podem causar problemas na
tratabilidade das águas captadas para abastecimento público.

•  Carbono Orgânico Total - TOC

O carbono orgânico nas águas fluviais e nos efluentes de esgotos domésticos é
composto de uma variedade de componentes orgânicos em vários estados de oxidação.
Alguns destes componentes orgânicos podem ser oxidados tanto por processos
biológicos como químicos e a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a demanda
química de oxigênio (DQO) podem ser usadas para caracterizar esses compostos. A
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presença do carbono orgânico que não responde aos ensaios de DBO ou DQO faz com
que estes testes sejam inadequados para a medida total do conteúdo dos compostos
orgânicos. O carbono orgânico total (TOC) é uma expressão mais direta e conveniente
do DBO ou do DQO no que se refere ao conteúdo orgânico total, mas não fornece o
mesmo tipo de informação. Se uma relação empírica reproduzível é estabelecida entre o
TOC, o DBO e o DQO, então o TOC pode ser usado para estimar o DBO e o DQO
correspondente.

Se a DQO foi por muito tempo o único parâmetro representativo da poluição oxidável,
ela já é, há muitos anos, cada vez mais freqüentemente substituída pela medição do
Carbono Orgânico Total – TOC – que permite, contrariamente à DQO, uma distinção
qualitativa entre as substâncias minerais e orgânicas ao mesmo tempo em que é mais
rápida. Assim, partindo do princípio de que a maior parte da poluição é constituída por
substâncias orgânicas carbonáceas, a medida do TOC é uma das mais importantes.

Deve-se notar que é indispensável separar previamente e depois eliminar o carbono de
origem mineral, tal como: carbonatos, hidrocarbonatos e CO2 dissolvidos, para levar em
conta apenas a poluição proveniente do carbono orgânico.

A medição do TOC foi objeto de desenvolvimentos progressivos, particularmente no
que diz respeito ao modo de oxidação. Inicialmente, todos os analisadores disponíveis
no mercado comportavam um forno mantido em alta temperatura (800/900ºC), no qual
os compostos orgânicos eram oxidados em presença de um catalisador.

Em seguida, a técnica a alta temperatura foi substituída por uma oxidação em baixa
temperatura (cerca de 60ºC), por meio de radiação ultravioleta. e em presença de um
agente oxidante. No entanto, tanto um como o outro método, conduzem à mesma
produção de CO2.

A partir disso, as técnicas evoluíram para analisadores de carbono orgânico do tipo ultra
violeta, que integram todos os últimos aperfeiçoamentos em matéria de eletrônica,
inclusive utilizando microprocessadores que permitem o diálogo com o operador por
intermédio de uma exibição alfanumérica.

Medições continuas de TOC por meio de estações remotas representam possivelmente
um indicador fidedigno de poluição de natureza orgânica. Mudanças nos valores de
TOC medidos de forma contínua podem indicar a existência de despejos orgânicos de
origem urbana e industrial, consistindo-se em valiosa informação para o controle de
emissões de efluentes na bacia.

Uma vez definidos os parâmetros e os locais de interesse para o monitoramento da
qualidade d’água, seja a montante de captações de água para abastecimento humano,
seja a jusante de indústrias de risco, ou seja, altamente poluentes, partiu-se para a
segunda etapa, qual seja, a da escolha dos locais de interesse para o monitoramento da
quantidade de água.

Neste caso adotou-se como critério a distribuição espacial da hidrografia regional,
considerando os principais tributários, os usos e derivações de grande porte e outros
aspectos, tais como a usina hidrelétrica de Funil. Além disto, foi também levado em
consideração a existência de algum posto fluviométrico, em operação ou não, que
permitisse a implantação da estação telemétrica o mais próximo possível. Este critério
foi adotado por dois motivos: o primeiro é a existência de uma série de dados diários de
chuvas, níveis d‘água e vazões que possibilitem o conhecimento das sazonalidades
hidrológicas, bem como a extensão e confiabilidade dos dados gerados pelas estações
telemétricas. O segundo motivo é que a existência de um posto fluviométrico e/ou
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pluviométrico próximo permitirá aferir e calibrar os dados medidos pelos sensores
instalados nas estações telemétricas, assegurando a confiabilidade nos equipamentos da
rede telemétrica.

•  Nível d’Água

Os dados de níveis d’água, apoiados com os resultados das medições de vazão,
permitem o estabelecimento de uma relação denominada curva-chave. Desta forma, a
curva-chave é uma representação gráfica desta relação, que envolve características
geométricas e hidráulicas da seção de medições e do trecho do curso d’água
considerado. A partir da definição desta função são geradas as vazões diárias, mensais,
anuais, etc. e com base nestes resultados poderão ser elaborados os estudos de vazões
extremas, máximas e mínimas, que servirão de base para os níveis de alerta de
enchentes, vazões disponíveis para outorga do uso de recursos hídricos, modelagem do
transporte e dispersão de poluentes, modelagem da propagação de enchentes, etc.

•  Chuva

Os dados de chuva permitirão o conhecimento das sazonalidades da região abrangida
pela estação remota, e as séries geradas poderão ser utilizadas em diversos estudos, dos
quais podemos destacar: modelos chuva x deflúvio, nos locais onde não houver a
disponibilidade de informações, porém que possuam características climáticas e
fisiográficas semelhantes, estabelecimento das equações de chuvas intensas, para
diversas durações e recorrências, etc.
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7. ALTERNATIVAS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Para avaliação do tipo de transmissão, telemetria, a ser proposto em cada uma das estações
remotas foram levadas em consideração as variáveis físicas e climáticas da região em
estudo, bem como, a eficiência de desempenho dos equipamentos e a relação custo x
benefício do sistema de transmissão.

7.1 Caracterização Física e Climática da Região

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, no Estado de São Paulo, a 1800m de
altitude, e deságua no norte fluminense, nos municípios de São João da Barra e São
Francisco do Itabapoana. Sua bacia tem forma alongada, com comprimento cerca de três
vezes maior que a largura máxima, e distribui-se na direção leste-oeste entre as serras do
Mar e da Mantiqueira, situando-se em uma das poucas regiões do país de relevo muito
acidentado, de colinoso a montanhoso, chegando a mais de 2.000m nos pontos mais
elevados, onde se destaca o Pico das Agulhas Negras, ponto culminante na bacia, com
2.787m de altitude, situado no maciço do Itatiaia.

Das poucas áreas planas existentes, destacam-se as seguintes: o delta do Paraíba,
abrangendo parte dos municípios fluminenses de Campos dos Goytacazes, São João da
Barra e São Francisco do Itabapoana; e, planícies fluviais, pouco extensas, destacando-se
as bacias sedimentares de Taubaté (SP) e Resende (RJ).

A região é caracterizada por um clima predominantemente tropical quente e úmido, com
variações determinadas pelas diferenças de altitude e entradas de ventos marinhos.
Verificam-se os maiores índices pluviométricos nas regiões do maciço do Itatiaia e seus
contrafortes, no trecho paulista da serra do Mar e na serra dos Órgãos (trecho fluminense
da serra do Mar), onde a precipitação anual ultrapassa 2.000mm. Essas regiões de elevadas
altitudes apresentam também as temperaturas mais baixas, com a média das mínimas
chegando a menos de 10ºC. As menores pluviosidades ocorrem em uma estreita faixa do
Médio Paraíba (entre Vassouras e Cantagalo, RJ) e no curso inferior da bacia (regiões
norte e noroeste fluminense), com precipitação anual entre 1.000mm e 1.250mm. As mais
altas temperaturas ocorrem na região noroeste (RJ), especialmente em Itaocara, na
confluência dos rios Pomba e Paraíba do Sul, com média das máximas entre 32ºC e 34ºC.

7.2 Alternativas de Transmissão

A tecnologia existente para a transmissão de dados é bastante diversificada. A escolha da
melhor forma de transmissão deve levar em conta, pelo menos, as seguintes premissas:

•  disponibilidade de comunicação contínua com as estações remotas, de forma
bidirecional ou não, com possibilidade de emissão de alerta, com intervalo máximo
de 15 minutos, no caso de enchentes, ou outros eventos considerados relevantes;

•  confiabilidade do enlace entre as estações remotas e a central, mesmo nas condições
mais críticas em relação a eventos hidrológicos;

•  custo de implantação e operação do sistema.

Das alternativas existentes no mercado foram analisadas aquelas apresentadas na Figura 4,
a seguir.
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Figura 4 – Alternativas Propostas para Transmissão dos Dados

Satélite: : GOES,   INMARSAT,         ORBCOMM

Telefonia: : Convencional    ou     Celular

Rádio:  VHF ou  UHF

Com base nas características física e climática da região em estudo, pode-se concluir, a
partir de uma análise criteriosa das alternativas propostas, que:

Telefonia

As estações de monitoramento propostas distribuem-se pela região hidrográfica da bacia
do rio Paraíba do Sul, tanto em locais próximos à centros urbanos, portanto com maiores
possibilidade técnicas de utilização de telefonia fixa ou celular para a transmissão de dados
gerados pelas remotas, como em áreas rurais, onde, muitas vezes, esses sistemas não estão
disponíveis ou não apresentam o nível de confiabilidade requerido na operação de um
sistema de monitoramento remoto.

Uma outra limitação dos sistemas de telefonia fixa e celular é a possibilidade de
congestionamento das centrais telefônicas por excesso de chamadas em situações críticas,
como chuvas intensas e inundações. Como um dos principais objetivos das estações
remotas é emitir sinais de alerta de risco de inundações, dificuldades de comunicação com
as remotas nessas ocasiões podem comprometer a eficácia e a confiabilidade do sistema.

Por outro lado, a necessidade de ligações interurbanas para estabelecer comunicação com
algumas remotas encarecerá significativamente o custo operacional das estações.

Entretanto, esse tipo de transmissão pode ser utilizado de forma complementar, dotando a
estação remota, onde for necessário, de um sistema dual de transmissão de dados,
aumentando seu nível de confiabilidade e dando mais flexibilidade de reconfiguração
numa fase de teste.
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Rádio

Apesar desta alternativa não apresentar custo mensal, os custos de aquisição e implantação
de sistema de rádio é inegavelmente o mais oneroso. A experiência americana do uso de
telemetria via rádio se dá pela concessão do uso de determinadas faixas de freqüência
através de convênios, principalmente com a Polícia.

No caso específico da região hidrográfica do rio Paraíba do Sul, seria necessário além da
busca de convênios com usuários de rádio; tais como: Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, etc., em cada um dos três Estados (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) a
implantação de repetidoras de grande porte, cujo custo supera, em muito, o benefício
advindo da implantação de uma estação remota do tipo telemétrica.

Satélite

Levando em consideração as características físicas e climáticas da bacia é a melhor
alternativa de transmissão dos dados das estações remotas.

Os satélites INMARSAT (International Maritime Satellite Organization) apresenta boa
cobertura e sem áreas de sombra. Em 1999, o sistema foi privatizado e tornou-se uma
companhia limitada. Já existe no Brasil e a Empresa Brasileira de Telecomunicações -
Embratel é o seu representante. O sistema INMARSAT foi inicialmente utilizado para a
navegação e possibilita a comunicação nos dois sentidos, isto é, permite a interrogação da
estação remota a qualquer instante.

Quanto ao sistema de satélites ORBCOMM, sistema de transmissão americano privado,
instalado recentemente no Brasil, trata-se de um sistema com previsão de operação com
quarenta e dois satélites de baixa órbita, que permitirá a cobertura de comunicação
contínua com as estações remotas de forma bidirecional.

Atualmente o sistema se encontra com trinta e cinco satélites em operação, com previsão
de mais sete até o final do ano 2000. Hoje, como o sistema não está completamente
implantado, ocorrem períodos sem cobertura, variáveis em função da localização e
estimado em não mais de uma hora.

O satélite geo-estacionário de alta órbita GOES, do governo americano, funciona em “one
way”, ou seja, não permite a interrogação da estação remota pela Central e a transmissão
dos dados é fixa em intervalos de 04 (quatro) horas, com a possibilidade de uso de um
canal de emergência. Essa aparente desvantagem - não permitir interrogar a remota - é
perfeitamente solucionável programando-se as PCD para emitirem sinais de alerta sempre
que forem ultrapassados limites predeterminados, dentro de uma faixa de tolerância, nas
variáveis de qualidade e quantidade medidas. Da mesma forma, é possível programar-se as
PCD para realizarem a coleta automática de amostras de água, sem a necessidade que esses
comandos sejam realizados pela Estação Central.

São possíveis duas alternativas para o uso do GOES, a saber:

•  A Agência Nacional de Águas se cadastra junto à NOAA/NESDIS para obter as
licenças para utilização do satélite GOES para telemetria, encaminhando toda a
documentação e fornecendo os detalhes técnicos e burocráticos necessários, operando o
sistema diretamente ou conveniando-se a outra instituição que operaria a rede.

•  A Agência Nacional de Águas firma um convênio com alguma instituição que já opera
com o satélite GOES, como por exemplo, o Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE, o
Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR e Furnas Centrais Elétricas. Neste caso,
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a ANA faria apenas um convênio para a operação e manutenção da rede, não
necessitando se cadastrar junto a NOAA.

Do ponto de vista técnico existem diferenças entre os três sistemas de satélites
(INMARSAT, ORBCOMM e GOES) que devem ser consideradas.

O sistema INMARSAT é fornecido em duas versões, o INMARSAT C apresenta alto
consumo de energia e conseqüentes requisitos de maiores baterias ou painéis solares. Um
outro inconveniente é que existem poucos fornecedores de Plataformas de Coleta de Dados
(PCD) para esse sistema. As PCD são de alto custo e manutenção complexa. O
INMARSAT D apesar dos equipamentos serem mais simples é um sistema novo, sem
parque instalado e, segundo as informações levantadas, só existe um único fabricante.

O satélite ORBCOMM, opera no Brasil há apenas três anos. A tecnologia oferecida é
semelhante a do sistema IRIDIUM, que faliu e cuja rede de satélites está sendo destruída.
A cobertura do território brasileiro também não está completa.

O satélite GOES, concebido inicialmente para servir de rede hidrometeorológica das
Américas e do Pacífico, requerem PCD mais simples e de mais fácil manutenção. Foi
utilizado exaustivamente para essa finalidade até a evolução das redes telefônicas nos
Estados Unidos.

Outro aspecto que deve ser considerado é o custo de operação da rede. As despesas
mensais com a transmissão de dados e o custo de manutenção dos equipamentos pode
representar uma despesa fixa muito elevada. No caso dos satélites comerciais, o custo de
transmissão é diretamente proporcional à quantidade de informações requeridas e ao
número de interrogações efetuadas às remotas. O custo de transmissão pode vir a
representar um custo significativo na operação da rede.

O sistema de satélites GOES é um dos principais sistemas de sensoriamento remoto para o
controle meteorológico mundial e tem como uma de suas vantagens comparativas em
relação aos satélites comerciais ser de uso gratuito. O governo americano, proprietário do
satélite, se reserva ao direito de utilização desses dados, o que não representa nenhum
inconveniente visto que um dos objetivos da implantação da rede telemétrica é a
disponibilização de informações para a sociedade.

Considerando esses aspectos concluiu-se que o satélite GOES é a opção de telemetria mais
adequada para os objetivos da rede de monitoramento de quantidade e qualidade da água
da bacia do rio Paraíba do Sul.
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS ESTAÇÕES REMOTAS E DO SISTEMA DE
RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS

A rede telemétrica e o sistema gerenciador das estações remotas devem ser capazes de
executar as seguintes funções:

•  dispor de recursos que permitam amostragens a qualquer instante ou com freqüência
configuráveis de dados provenientes de sensores com interfaces elétricas adequadas,
distribuídas geograficamente, transmissão para uma estação central e armazenagem
dos mesmos;

•  dispor de recursos que permitam a atuação de equipamentos junto aos sensores, de
forma programável, em função dos dados recolhidos;

•  dispor de recursos computacionais locais, configuráveis por programação, que
permitam a variação de taxas de amostragens e transmissão dos dados e a emissão de
alertas, em função dos valores lidos, além da execução de processamentos genéricos
sobre os mesmos;

•  dispor de recursos que permitam conhecer o estado operacional do sistema e de cada
um de seus componentes;

•  dispor de recursos computacionais que permitam realizar análises estatísticas e
visualização de dados;

•  dispor de facilidades de operação compatíveis com o acompanhamento da evolução de
eventos hidrológicos extremos;

O sistema deverá ter possibilidade de expansão futura para até 100 estações remotas
permitindo em cada remota o monitoramento de no mínimo 05 variáveis diferentes.

8.1 Estações Remotas

Uma estação telemétrica por definição é capaz de ler e transmitir seus dados de forma
automática sem a necessidade da supervisão diária por parte de um operador. Um
processador local recebe os dados dos sensores e os transmite à Estação Central.

Admitiu-se que as estações remotas não deveriam estar ligadas à rede elétrica comercial, a
fim de se evitar problemas de falta de energia e, da necessidade da presença de um técnico
para religar novamente a remota.

Levando em consideração este critério de funcionamento, está sendo previsto um
subsistema de alimentação de energia baseado em painéis solares e baterias que não
requerem manutenção, e prevêem a operação contínua com autonomia para 15(quinze)
dias, face ao baixo consumo da instrumentação adotada e da comunicação via satélite.

Além da emissão de alerta face a ocorrência de eventos considerados como extremos,
existe a possibilidade da estação remota enviar sinais referentes ao seu funcionamento, tais
como: tensão de bateria baixa, abertura de porta por pessoal não autorizado e temperatura
interna.

A estação deverá ser capaz de atuar sobre equipamentos externos, tais como amostradores
de qualidade da água, de forma programável.

O programa gerenciador das estações remotas deve ser habilitado a detectar erros de
transmissão, analisar protocolos de confirmação de recebimentos de sinais dos sensores,
emitir sinais de alerta, assim como de, no caso da perda de blocos de mensagens,
retransmtí-las quando solicitado. Além disto, deve dispor de recursos que permitam
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realizar análises de consistência dos dados recebidos dos sensores e realizar análises
estatísticas, tais como: média, máximo, mínimo, desvios, etc.

Todos os módulos componentes das estações remotas devem ser protegidos contra a
entrada de água, agentes corrosivos e ataques de fungos, insetos e afins.

Para a instalação deverão ser realizadas as seguintes obras de infra-estrutura:

•  limpeza e nivelamento do local de instalação da estação remota;

•  execução e construção de cercados, preparação de base para fixação de mastro e
antena;

•  instalação de sistema de aterramento elétrico;

•  orientação e supervisão de instalação de dutos subterrâneos para passagem dos cabos
dos sensores, e;

•  passagem dos cabos de interligação.

A Figura 5, a seguir, apresenta de forma esquemática os arranjos definidos para as
estações remotas.

Figura 5 – Lay-out das Estações Remotas
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A configuração básica das estações remotas a serem implantadas inclui: sensores,
equipamentos de armazenamento e transmissão de dados, equipamentos de alimentação,
sistemas de proteção contra vandalismo e descargas elétricas, conforme Tabela 9. A
descrição e especificações dos equipamentos componentes das estações remotas são
apresentadas na Tabela 10.

Deve-se levar em consideração que duas estações, definidas para o Estado do Rio de
Janeiro, já existem, conforme detalhado na Tabela 8a. As estações são automáticas e
autônomas, portanto, deverá ser previsto um sistema de transmissão de dados e a troca, se
for o caso, de alguns equipamentos, como por exemplo, datalogger e a complementação
dos sensores de qualidade d’água. A estação denominada ETA Guandu fica localizada
dentro do reservatório da barragem da CEDAE e trata-se de uma estação em que deverá ser
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previsto além do sistema de transmissão, equipamentos para análise de TOC e de
amostragem automática e manual.

Tabela 9 - Relação dos Sensores e Equipamentos das Estações Remotas

Sensores
. altura de chuva
. nível d’água
. pH
. condutividade
. oxigênio dissolvido
. temperatura
. turbidez
. potencial REDOX
Equipamentos de armazenamento e transmissão de dados
. Datalogger
. sistema de proteção contra descargas elétricas

 . sistema  de  alimentação de  energia autônomo, composto por baterias
e painel solar

. sistema de transmissão de dados

Pluviométrica/
Fluviométrica/
Qualidade d’água

 . sistema de proteção contra vandalismo
Sensores
. altura de chuva
. nível d’água
. pH
. condutividade
. oxigênio dissolvido
. temperatura
. turbidez
. potencial REDOX
Equipamentos de armazenamento e transmissão de dados
. Datalogger
. sistema de proteção contra descargas elétricas

 . sistema de alimentação  de  energia  autônomo, composto por baterias
e painel solar

 . sistema de transmissão de dados
 . sistema de proteção contra vandalismo
Equipamentos de Análise
. TOC

Pluviométrica/
Fluviométrica/
Qualidade d’água
Completa

. Amostradores automático e manual
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Tabela 10
Rede Telemétrica - Especificações Técnicas dos Sensores e

Equipamentos das Estações Remotas

Item Especificações Técnicas

01 Transmissão dos dados: todas as estações objeto do fornecimento deverão estar equipadas com
uma antena e um transmissor para o satélite GOES com no mínimo as seguintes características:
•  Certificado de homologação emitido pela NOAA/NESDIS;
•  Transmissão de dados no canal normal e de emergência;
•  Estabilidade do oscilador de +/- .5 ppm por ano;
•  Potência máxima de saída de 8 W;
•  Antena Yagi construída em material resistente à corrosão;
•  Antena resistente a ventos de 60 m/s.

02 Baterias blindadas (24 amp - hora).

03 Sistema carregador de baterias alimentado por painel solar (10 watts de potência), com autonomia
para 15 dias no mínimo.

04 Coletor de dados: todas as estações objeto do fornecimento deverão estar equipadas com
um módulo coletor e processador responsável pela aquisição de sinais, processamento,
armazenamento e interfaces de comunicação e visualização de dados. Em sua estrutura
básica o coletor deverá possuir no mínimo:
8 entradas analógicas;
4 entradas digitais;
3 contadores de pulsos;
Interface SDI-12;
Resolução de 12 bits;
Interface serial RS232 para configuração e visualização e retirada de dados via notebook;
Entrada de cartão PCMCIA para retirada de dados;
Capacidade de armazenamento de 128 kBytes;
Bateria interna para preservar dados e configuração;
Intervalo de amostragem de 1 segundo;
Possibilidade de comunicação dupla simultânea via satélite GOES e rádio/telefone;
Relógio de tempo real com precisão de 3 segundos por mês.
O Coletor de Dados deverá rodar um programa de configuração, visualização e supervisão
que permita ao usuário através de interfaces amigáveis:
Definir os sensores e estabelecer a periodicidade de coleta, armazenamento e transmissão
de dados;
Monitorar o funcionamento geral do sistema com informações sobre o processamento,
eventuais falhas de alimentação de energia, reinicializações e desvios de relógio;
Acessar o banco de dados do coletor;
Visualizar dados em tempo real;
Inicializar parâmetros.

05 Caixa de acondicionamento do Datalogger, que deverá ter um grau de proteção IP66/NEMA-4.
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Tabela 10 – Continuação
Rede Telemétrica - Especificações Técnicas dos Sensores e

Equipamentos das Estações Remotas

Item Especificações Técnicas

06 Sensor de nível d’água de pressão, faixa de 0-70 m. Resolução de 0,5cm, precisão de +/- 0,1% do
valor máximo da escala. Suporte em ferro galvanizado, cabeamento de comunicação compatível
com a entrada do Datalogger. O nível d’água deverá ser medido através de um transdutor de
pressão submersível e o sensor deverá ser equipado com um filtro para manter a referência
barométrica e proteção contra poeira, bem como ser protegido contra surtos. Grau de proteção
NEMA-4.

07 Cabo extra com 20 metros, no mínimo, para o sensor de nível de pressão.

08 Sensor de precipitação tipo báscula, faixa de 0-300mm/h, com cabo de no mínimo 6 metros com
conectores. Resolução de 0,20 mm e precisão até 24mm/h = +/-1%, de 24mm/h até 120mm/h = +/-
5%. O sensor deverá ser resistente à corrosão e a sua forma deverá minimizar os efeitos de vento.

09 Sonda multiparâmetro de qualidade d’água que deverá medir, pelo menos, os seguintes parâmetros
físicos: temperatura da água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez e potencial REDOX.
O equipamento deverá possuir saída de dados em SDI-12, em tempo real, ser próprio para uso em
monitoramento ambiental e com proteção contra surtos. Sensor de temperatura: faixa de –5oC até
+50oC, com precisão de +/- 0,1oC. Sensor de pH: faixa de 0 até 14 unidades, com precisão de 0,01
unidades. Sensor de oxigênio dissolvido: faixa de 0 até 20 mg/l, com precisão de 0,01 mg/l. Sensor
de condutividade: faixa de 0 até 100 mS/cm, com precisão de 4 dígitos. Sensor de turbidez: faixa
de 0-1000 NTU, com precisão de +/- 5% . Sensor de potencial REDOX: faixa de –999 a 999 mV,
com precisão de 0,1 mV e acuracidade de +/- 20mV.

10 Cabo extra com 20 metros, no mínimo, para a sonda multiparâmetro.

11* Equipamento para análise de TOC, faixa de 0 a 25 mg/l, com precisão de 2%.

12* Amostrador portátil, microprocessado, automático, programável para amostragem líquida, em
função de tempo ou vazão. Com bomba peristáltica, refrigeração e detetor de líquidos internos.
Módulos opcionais para medir vazão, pH, temperatura e outros. Acessórios: unidade básica sem
frascos, unidade com 24 frascos de polipropileno de 1000 ml chato, bateria de níquel cádmio,
conversor 110V e mangueira de vinil de 9,5 mm com filtro de 7,5 m no mínimo.

13* Container 3,00 x 2,30 x 2,50 m com bomba, amostrador automático e software.

(*) - Equipamentos previstos nas estações do tipo PFQc.
Obs: Todas as estações remotas deverão também possuir interface de comunicação para interligação com um “Notebook” e possibilitar o “down-
load” e alteração de configurações do datalogger.
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8.2 Recepção e Transmissão de Dados

8.2.1 Estação Central

Ficará a cargo da instituição conveniada a responsabilidade pela montagem da estação
central de recebimento dos dados transmitidos pelo GOES. Dessa forma, não foram
previstos nesse projeto a aquisição de equipamentos para essa finalidade, ao contrário, esse
deverá ser um pré-requisito para a escolha da instituição que operará a rede.

A estação central será responsável pela recepção e controle de qualidade dos dados
telemedidos e pela disponibilização, para as instituições estaduais relacionadas ao controle
ambiental e ao gerenciamento dos recursos hídricos e para a futura Agência de Bacia, dos
dados de chuva, nível e qualidade d’água coletados em intervalos de hora em hora, e
organizados em pacotes a cada 4 horas, intercalados, quando for o caso, por informações
aleatórias horárias pontuais de chuva e nível d’água.

Além da aquisição dos dados, o software gerenciador da rede telemétrica deverá também
desempenhar as seguintes funções:

•  coleta automática e manual de dados;
•  criticar (consistir), em tempo real, os dados adquiridos pelos sensores;
•  avaliar o estado operacional dos sensores, datalogger e sistemas de comunicação das

estações remotas;
•  gerar estatísticas de falhas;
•  acompanhar a evolução de evento hidrológico;
•  gerar informações hidrológicas e de qualidade da água sob a forma tabular e gráfica.

A Figura 6, a seguir, apresenta de forma esquemática o arranjo definido para a Estação
Central.

Figura 6 – Lay-out da Estação Central

BANCO DE DADOS
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8.2.2 Estação Receptora

Conforme descrito anteriormente a Estação Central, que ficará a cargo da instituição
conveniada, transmitirá os dados para as instituições estaduais e para a Agência da Bacia,
que ficará sediada, provavelmente, na cidade de Resende.

 Foi previsto nesse projeto a aquisição dos equipamentos e ferramentas necessários para
equipar a Agência da Bacia para o recebimento e armazenamento desses dados.

A descrição e especificações dos equipamentos componentes da Estação Receptora são
apresentadas na Tabela 11.

Tabela 11
Rede Telemétrica - Equipamentos da Estação Receptora

Item Descrição

1 PC desktop tipo Pentium III 550 MHz ou equivalente, com: memória 128 MB RAM,
HD 20.0 GB, drive 1.44, teclado, mouse, CD-ROM, Fax/Modem 56K, Adaptador
Ethernet 10BASET ou compatível, monitor 15 SVGA, Zip Drive 250 MB interno,
Sistema Operacional Windows NT Server 4.0.

2 PC desktop tipo Pentium III 550 MHz ou equivalente, com: memória 128 MB RAM,
HD 13.0 GB, drive 1.44, teclado, mouse, gravador de CD, Fax/Modem 56K, Adaptador
Ethernet 10BASET ou compatível, monitor 17 SVGA, Zip Drive 250 MB interno,
Sistema Operacional Windows NT Workstation 4.0.

3 Software de Banco de Dados ORACLE com licença de uso

4 Software de Sistema de Informações Geográficas ARCVIEW

5 Ferramenta de Desenvolvimento de Banco de Dados

6 Linhas telefônicas digitais

7 Sistema No-break e baterias para garantia da operação do sistema com autonomia de
pelo menos 24 horas, durante eventuais faltas de energia elétrica

8 Notebook tipo Pentium II 366 Mhz, 64 Mb, HD 10 Gb, CDROM 24 X, Fax modem 56
K V90, tela 14"

9 Impressora Inkjet colorida 720 x 720 dpi

10 Impressora Laser P&B 4 ppm

11 Fax



Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul

33

9. OPERAÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA

De acordo com o que foi mencionado no item 5, a operação e manutenção da rede será
executada por uma instituição capacitada técnica e operacionalmente para essa tarefa através
de convênio firmado com a ANA. A situação ideal é que o convênio seja firmado antes da
licitação para a compra das estações. Deverá constar no convênio as seguintes atribuições da
instituição conveniada:

•  acessorar a ANA no processo licitatório de compra dos equipamentos;

•  definição dos locais para instalação dos equipamentos;

•  prover a infra-estrutura necessária para a implantação dos equipamentos de acordo com
as especificações do fabricante;

•  acompanhar a instalação e realizar o comissionamento dos equipamentos junto ao
fabricante;

•  manutenção preventiva e corretiva da rede;

•  operação da rede envolvendo o recebimento, tratamento, processamento, crítica e
disponibilização dos dados em banco de dados;

•  medições hidrossedimentológicas e processamento dos dados coletados.

9.1 Serviços de Campo

Medições Hidrossedimentológicas

As medições da descarga líquida Q e da descarga sólida total Qst serão efetuadas nas 21
(vinte e uma) estações remotas.

Estas medições deverão seguir as normas da Organização Meteorológica Mundial (OMM)
e de outras entidades, como o US Geological Survey e a ANEEL.

Para determinação da descarga sólida por método indireto, os trabalhos poderão ser
efetuados a partir da coleta de sedimento e análise das amostras em laboratório. Além
disso, deverá ser observado o que se segue:

•  Programa de medições de vazão e descarga sólida

Estão previstas 756 medições de descargas líquida e sólida distribuídas em dois anos de
operação conforme Tabela 12 a seguir. Está sendo proposta uma maior freqüência de
medições (duas medições por estação remota por mês) no período chuvoso, ou seja, de
outubro a março. Pretende-se que as medições alcancem toda a variação dos níveis d’água
no período indicado.

Tabela 12 - Medições simultâneas de descargas líquida e sólida
por estação remota/ano

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Quantidade 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 18
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•  Medição da vazão líquida

Essa medição deverá ser feita com molinete hidrométrico, pelos métodos tradicionais, isto
é, medida da velocidade pontual em posições ao longo de verticais adequadamente
posicionadas. O número de medida das velocidades em cada vertical fica dependente das
profundidades, conforme Tabela 13, a seguir. A distância entre as verticais deve ser
compatível com a largura do rio e eqüidistantes entre si.

Tabela 13 - Quantidade de medida de velocidade em cada vertical

No de Pontos Profundidade (P)
(m)

Posição do Molinete

1 0,15 a 0,60 0,6P
2 0,60 a 1,20 0,2P 0,8P
3 1,20 a 2,00 0,2P 0,6P 0,8P
4 2,00 a 4,00 0,2P 0,4P 0,6P 0,8P
6 >4,00 Superfície 0,2P 0,4P 0,6P 0,8P Fundo

Quando for o caso, as medições de descarga líquida deverão ser realizadas com barco
ancorado na posição da vertical, sendo a sua posição determinada por interseção de visada
com teodolito instalado em base topográfica ou estação total posicionada no PI.

•  Amostragens do sedimento em suspensão

Em cada estação remota deverão ser efetuadas amostragens de sedimento em suspensão e
do material do leito em quantidade compatível às necessidades de análise em laboratório.
As medições do nível e da vazão se tornam necessárias para a realização da medição de
descarga sólida.

As amostragens de sedimento em suspensão, consistindo em mistura água-sedimento,
deverão ser efetuadas pelo processo de igual incremento de largura ou igual incremento de
descarga, sendo que em cada vertical será utilizado o método de integração em
profundidade.

O amostrador a ser utilizado deverá ser adequado às profundidades e velocidades máximas
da seção na ocasião da amostragem. Para seções transversais até 4,5m de profundidade
poderão ser utilizados os amostradores da série norte-americana, DH-59 e D-49, ou
similares; para seções transversais com profundidades superiores a 4,5m será utilizado o
amostrador de saca ou o amostrador da série norte-americana denominado USP-61, ou
similares. Em qualquer dos processos de amostragem deverão ser efetuadas coletas em um
mínimo de dez verticais, contendo um volume total de mistura água-sedimento que permita
a análise da concentração e da granulometria dentro dos padrões de precisão.

•  Coleta do material do leito

As amostragens de sedimento do leito deverão ser feitas nas mesmas verticais utilizadas na
amostragem em suspensão, em posições alternadas, de tal forma a se ter um mínimo de
cinco pontos de coleta de sedimento ao longo da seção transversal. Para uma amostragem
adequada deverá ser utilizado o amostrador da série norte-americana denominado USBM-
54 ou similar. Pode ser aceito, para uso em baixas profundidades, o amostrador de
caçamba do tipo de raspagem horizontal, com alças laterais de suspensão. O processo de
redução das amostras no campo deverá ser criteriosamente discutido antes de sua operação.
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•  Análise das amostras de sedimento em suspensão

As amostras de mistura água-sedimento coletadas deverão ser encaminhadas ao laboratório
adequadamente etiquetadas, devendo ser analisadas no menor prazo possível a fim de
evitar a sua modificação (formação de algas, junção das partículas finas ionizadas ou
redução de volume por evaporação).

As amostras das diversas verticais de uma mesma medição deverão ser compostas para
uma só análise de determinação da concentração e da granulometria. Toda a amostra
composta deverá ser utilizada na análise. O processo de redução das amostras no campo
deverá ser criteriosamente discutido antes de sua operação.

Considerando as concentrações esperadas, as análises de concentração e granulometria
deverão ser feitas pelo processo do tubo de retirada pela base, sendo a granulometria obtida
pela curva de Oden e a concentração pela soma dos resíduos de sedimento, obtidos nesse
tipo de análise, dividida pelo volume da amostra total. Nesse método deve-se realizar a
análise tendo-se uma concentração no volume contido no tubo compreendida entre 300 a
3.000 ppm.

Assim, a amostra recebida do campo deverá ser adequadamente preparada em laboratório
para permitir um resultado confiável de acordo com a orientação prescrita pela FISP (U.S.
Federal Interagency Sedimentation Project). Resumidamente a amostra composta, com
seu volume conhecido, deverá ficar em repouso por 24 a 48 horas para que todo o
sedimento se deposite no fundo do frasco. Então a parte da água isenta de sedimento deve
ser eliminada até que só reste a quantidade necessária à análise pelo tubo, fazendo-se o
procedimento com todo o sedimento que tenha sido amostrado. Antes da amostra ser
colocada no tubo de remoção pela base, deverá ser submetida a processo com dispersor e
defloculante, conforme os procedimentos usuais de laboratório.

•  Análise das amostras de sedimento do leito

A análise do sedimento coletado no leito deve ser feita pelo processo do peneiramento. As
diversas subamostras obtidas numa mesma medição deverão ser reduzidas a iguais porções
depois de secas e homogeneizadas para em seguida ser efetuada uma só amostra composta
para o quarteamento final de obtenção da quantidade necessária ao peneiramento. Caso
essa amostra do leito contenha mais que 5% de material mais fino que a peneira de menor
diâmetro de malha, então essa porção fina deverá ter a sua granulometria definida, o que
poderá ser feito com o processo do tubo citado anteriormente, por pipetagem ou pelo
método de Casagrande.

Levantamentos Topo-batimétricos

Deverão ser levantadas seções topo-batimétricas transversais em cada uma das seções de
medidas ou seja, seções onde serão realizadas as medições de descargas líquidas e sólidas,
definidas ou a serem definidas nas 20(vinte) estações remotas. Por seção de medidas
entende-se que seja a seção transversal, normal ao curso d'água, demarcada por estacas,
com extensão definida por um ponto de início (PI) e um de fim (PF), onde são efetuadas as
medições de descarga líquida. Através desses pontos de referência, é reconstituído o
alinhamento da seção transversal a cada campanha, e levantadas a partir do PI as distâncias
horizontais às margens e aos pontos de medição de vazão na calha do rio. A seção
transversal topo-batimétrica deverá ser levantada com detalhes, prosseguindo pelas
margens até os pontos extremos da seção (PI/PF), julgados seguros contra enchentes. Para
a realização desses serviços deverá ser observado o que se segue:
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•  Referências de nível

Para realização do levantamento e garantia da boa qualidade dos trabalhos de campo
deverão, sempre que necessário, ser implantados marcos geodésicos com coordenadas
planialtimétricas conhecidas. Os marcos básicos para a amarração serão localizados no
alinhamento das seções transversais, materializados em concreto, identificados de acordo
com as normas vigentes do IBGE, devendo a amarração dos pontos estar dentro dos
parâmetros compatíveis com um trabalho considerado de primeira ordem. Para os cálculos
geodésicos deverá ser utilizado o “Sistema Geodésico de Referência - SAD/69”.

Para todas as RRNN instaladas deverão ser apresentados croquis de localização com todos
os dados necessários a sua perfeita caracterização. Além disso, deverão estar
adequadamente referenciadas nos mapas do levantamento.

Serviços de Escritório

Os serviços de escritório serão realizados a partir dos dados existentes coletados e das
informações provenientes dos serviços e levantamentos de campo. De posse dos registros,
deverão ser efetuados os seguintes cálculos:

•  cotagramas comparativos para análise de consistência;
•  curvas cota x área e cota x velocidade nas seções de medição;
•  curvas cota x descarga e ajuste de curvas-chave;
•  verificação dos resultados através de fluviogramas comparativos;
•  análise das concentrações e cálculo das vazões sólidas em suspensão;
•  análise da granulometria do material do leito do rio e cálculo das vazões sólidas por
arraste;
•  estabelecimento das curvas-chave de transporte sólido em suspensão e por arraste.

Deverão ser apresentados relatórios de forma a caracterizar perfeitamente os trabalhos
desenvolvidos e os resultados alcançados.

Assim, serão apresentados mensalmente relatórios de atividades consubstanciando os
trabalhos em desenvolvimento ou apresentando as conclusões de estudos específicos.

Esses documentos serão constituídos por texto, mapas, gráficos e tabelas. Além disso,
originais de campo tais como leituras das réguas e outros dados serão apresentados em uma
via, bem como os disquetes com os dados coletados nos levantamentos de campo. Além
disto, deverão ser gerados os seguintes produtos:

− planta de localização das seções de medidas, incluindo ainda a localização das RRNN e
réguas limnimétricas, quando for o caso; desenho das seções transversais atuais
comparadas com seções levantadas nos estudos anteriores; croquis de instalação das
referências de nível, e localização das estações de medição.

9.2 Participação dos Estados

Como foi descrito anteriormente uma instituição conveniada deverá operar a rede e
repassar os dados provenientes das estações remotas via Internet. Os órgãos estaduais
responsáveis pelo controle ambiental e gerenciamento dos recursos hídricos e a Agência de
Bacia receberão esses dados por meio de um provedor de acesso com o uso de uma senha.

Alguns desses órgãos já operam estações remotas, estando, desta forma, capacitados para a
recepção e tratamento de dados telemétricos.
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9.3 Integração dos Dados com o Sistema de Informações da Bacia

Os dados gerados pelas estações remotas serão periodicamente internalizados no sistema
de informações georreferenciadas que está sendo desenvolvido para a bacia do rio Paraíba
do Sul. Esse sistema de informações estará vinculado aos diversos subsistemas de
alimentação de dados e crítica, tais como a rede automática de aquisição de dados de
quantidade e qualidade da água e a programas de simulação, possibilitando uma visão
integrada das condições passadas, presentes e futuras da bacia e, assim, dando suporte à
atividade de planejamento e gestão dos recursos hídricos.

9.4 Integração com Outros Centros de Monitoramento

Este projeto deverá ser desenvolvido, implantado e operado consoante com a metodologia
e os critérios de funcionamento de sistemas de informações, sejam de quantidade ou de
qualidade de água, já existentes na bacia.

Desta forma, o software gerenciador da rede telemétrica, bem como o banco de dados
hidrológicos e de qualidade d’água deverão ser capazes, pelo menos, de:

•  armazenar os dados obtidos pela rede telemétrica, pela rede convencional/telemétrica
operada por outras entidades (ANEEL, Light, FEEMA, IGAM/FEAM, DAEE, SERLA
e etc) na região hidrográfica em estudo;

•  possibilidade de armazenar séries temporais com discretização do tempo da ordem de
minutos;

•  possibilidade de armazenar as informações provenientes das campanhas de campo
(medições de descarga líquida, informações de sedimentometria e parâmetros de
qualidade de água, etc.);

•  disponibilidade de programas para obtenção de forma sistematizada de dados contidos
em registros gráficos (pluviogramas, linigramas, evaporigramas, anemogramas, etc.);

•  possibilidade de integração do banco de dados com o sistema de informações
georeferenciadas;

•  disponibilidade de programas que permita um amplo manuseio de informações e fácil
comunicação com bancos de dados de outras instituições.

Em resumo, pretende-se, com a implantação deste projeto, que a futura Agência de Águas
funcione como um centro de referência e que haja uma perfeita integração com as
entidades públicas e privadas, permitindo a disponibilização e o repasse de informações via
banco de dados ou Internet.

9.5 Custeio da Operação da Rede Telemétrica

O custo de operação da rede telemétrica para os dois primeiros anos já está previsto no
custo total de implantação. A partir do segundo ano espera-se que os custos de operação
possam ser completamente pagos com recursos provenientes da cobrança pelo uso da água.
Se a cobrança não estiver sido implementada até esse momento a alternativa é que a
operação possa ser financiada pela Agência Nacional de Águas.
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10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Consoante com os serviços descritos anteriormente apresenta-se a seguir, na Tabela 14, o
cronograma geral para implantação do projeto.

Tabela 14 – Cronograma Físico Previsto para o Projeto

Período em bimestres
Atividades

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Projeto Executivo da Rede Telemétrica
Informações para Execução da Infra-estrutura
Fornecimento de Equipamentos
Elaboração de Manuais
Instalação da Rede Telemétrica
Desenvolvimento do Banco de Dados
Treinamento
Aceitação dos Equipamentos
Operação e Manutenção da Rede Telemétrica

O custo total para implantação e execução do projeto é de US$ 3.104.139,00 (três milhões
cento e quatro mil cento e trinta e nove dólares), conforme descrito na Tabela 15.

Tabela 15 – Custo Global Previsto para o Projeto

CUSTOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Equipamentos Quantidade Preço (US$)

Estação remota existente do tipo PFQ 1 20.468,00
Estações remotas novas do tipo PFQ (*) 14 334.432,00
Estações remotas completas novas do tipo PFQc 5 907.365,00
Estação completa existente na ETA Guandu do tipo PFQc 1 53.220,00
Estação receptora 1 58.848,00
Sobressalentes (adotado 3 estações tipo PFQ) 3 71.664,00
Instalação das estações novas e comissionamento 19 53.564,00
Upgrade nas estações existentes e comissionamento 2 2.926,00
Instalação da estação receptora e comissionamento 1 1.862,00
Projeto executivo e elaboração de manuais - 26.596,00
Treinamento - 31.000,00
Transporte, armazenagem, desembaraço e seguro 260.279,00

subtotal 1.822.224,00
CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Item serviços de campo Preço (US$)
Projeto e implantação da infra-estrutura para instalação das remotas 60.638,00
Aferição e Certificação dos Equipamentos 71.809,00
Operação e Manutenção da Rede Telemétrica 603.191,00
Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos 51.596,00
Material de consumo 14.681,00
Serviço de escritório 480.000,00

subtotal 1.281.915,00
Total Geral do Projeto 3.104.139,00

(*) – previsto peças sobressalentes correspondentes a 03(três) estações tipo PFQ.
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Seção I. Aviso de Licitação 
 
 

Aviso de Licitação 
 
 Data:  [do edital]   
 Empréstimo Nº:   
 Aviso Nº:   
 
1. O Governo Brasileiro solicitou empréstimo ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Banco Mundial) em diversas moedas para custear a implantação do sistema de 
gestão dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul.  Parte dos recursos desse empréstimo 
destina-se aos pagamentos elegíveis que deverão realizar-se em razão do fornecimento e instalação 
da rede telemétrica de monitoramento da quantidade e qualidade da água na bacia do rio Paraíba do 
Sul. 
 
2. A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) conclama interessados elegíveis a 
apresentarem propostas lacradas para o fornecimento de equipamentos, materiais, projeto, 
instalação, comissionamento e treinamento para a implantação de uma rede estações telemétricas 
remotas do sistema de monitoramento da qualidade e quantidade da água na bacia do rio Paraíba do 
Sul. 
 
3. Os interessados elegíveis podem obter outros dados e examinar a documentação da licitação 
no escritório d_ [nome da entidade compradora], [endereço comercial, número telex ou fax do 
setor incumbido de atender aos interessados e emitir os documentos da licitação]. 
 
4. Os interessados poderão adquirir um jogo completo dos documentos da licitação mediante 
pedido por escrito ao setor acima referido e pagamento de uma taxa não reembolsável de 
R$............. (.............................). 
 
5. As disposições constantes das Instruções para os Licitantes e das Condições Gerais do 
Contrato são as que constam dos "Documentos estándar de licitación: Adquisición de bienes", do 
Banco Mundial. 
 
6. As propostas devem ser entregues no setor acima referido até as [horas] do dia [data]  e vir 
acompanhadas de uma garantia no valor de [valor fixo ou percentual do montante da proposta 
conforme previsto na Cláusula 15 das Instruções para os Licitantes].  
 
7. As propostas serão abertas às [hora e data] na presença dos representantes dos licitantes que 
desejarem assistir à abertura, no escritório situado [endereço]. 
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Seção II.  Instruções para os Licitantes 
 

Instruções para os Licitantes 
 

A.  Introdução 
 

1. Fonte de 
recursos 

1.1 O mutuário indicado nos Dados da Licitação solicitou ou 
recebeu empréstimo ou crédito (doravante, "empréstimo") do 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ou 
da Associação Internacional de Desenvolvimento (identificados 
nos Dados da Licitação e doravante, "Banco") em várias moedas 
equivalentes ao montante em dólares norte-americanos indicado 
nos Dados da Licitação para custear, em parte, o projeto 
especificado no referido formulário.  O mutuário destinará uma 
parte dos recursos desse empréstimo aos pagamentos elegíveis 
para financiamento em vista do contrato objeto deste Aviso de 
Licitação. 

1.2 O Banco efetuará pagamentos apenas a pedido do mutuário e 
mediante aprovação do Banco, de acordo com as condições 
estabelecidas no convênio de empréstimo, e tais pagamentos 
estarão totalmente sujeitos às condições estabelecidas no 
referido convênio.  O convênio de empréstimo proíbe qualquer 
retirada  de dinheiro da conta do empréstimo para efetuar 
qualquer pagamento a pessoas físicas ou jurídicas ou financiar 
qualquer importação de bens, se o Banco tiver conhecimento de 
que tal pagamento ou tal importação estejam proibidos por 
decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada 
em virtude do Capítulo VII da Carta da ONU.  Ninguém, exceto 
o mutuário, terá qualquer direito em virtude do convênio de 
empréstimo ou poderá reclamar os recursos do empréstimo.  

 

2. Licitantes 
elegíveis 

2.1 Este Aviso de Licitação é aberto a todos os fornecedores de 
países elegíveis, de acordo com a definição constante no 
documento "Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y 
créditos de la AIF", de janeiro de 1995, doravante denominadas 
Normas do BIRD sobre Aquisições, exceto o que for disposto 
mais adiante. 

2.2 Os licitantes não poderão estar associados ou haver estado 
associados no passado, direta ou indiretamente, a empresa ou 
qualquer de suas filiais que tenha sido contratada pelo 
Comprador para fornecer serviços de consultoria com respeito à 
preparação  do projeto, às especificações e a outros documentos 
que venham ser usados para a aquisição de bens mediante a 
licitação objeto deste Aviso. 

 

2.3 As empresas estatais do país do Comprador só poderão 
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participar se gozarem de autonomia legal e financeira, se 
atuarem com base na legislação comercial e se não forem 
entidade que dependa do Comprador. 

2.4 O Licitante não deverá encontrar-se sob declaração de 
inelegibilidade por práticas corruptas ou fraudulentas expedida 
pelo Banco Mundial, em conformidade com a Subcláusula 36.1. 

3. Bens e serviços 
elegíveis 

3.1 Todos os bens e serviços conexos que devam ser fornecidos de 
acordo com o Contrato deverão ter origem nos países elegíveis, 
segundo a definição das Normas do BIRD sobre Aquisições, e 
todas as despesas efetuadas em virtude do Contrato limitar-se-ão 
a tais bens e serviços.   

3.2 Para os fins desta cláusula, origem significa o lugar em que os 
bens sejam extraídos, cultivados ou produzidos ou de onde 
sejam fornecidos os serviços conexos.  Um bem é produzido 
quando, mediante processo de fabricação, elaboração ou 
montagem substantiva, obtém-se um produto comercialmente 
reconhecível que difira significativamente de seus componentes 
no que concerne a suas características básicas, seus fins ou seu 
uso. 

3.3    Origem dos bens e serviços não é o mesmo que nacionalidade 
do Licitante. 

4. Custo da 
licitação 

4.1 O Licitante custeará todas as despesas relacionadas com a 
preparação e apresentação de sua proposta, e o Comprador que 
consta nos Dados da Licitação, doravante denominado 
"Comprador", não será responsável, sob nenhuma hipótese, por 
tais despesas, independentemente da forma ou do resultado do 
processo de licitação. 

 
B.  Documentos de Licitação 

 

5. Elementos, 
componentes ou 
conteúdo dos 
documentos de 
licitação 

5.1 Nos documentos da licitação são indicados os bens necessários, 
os procedimentos da licitação e as condições contratuais.  Além 
do Aviso da Licitação, os documentos de licitação 
compreendem o seguinte: 

a) Instruções para os Licitantes (IAL) 
b) Dados da Licitação 
c) Condições Gerais do Contrato (CGC) 
d) Condições Especiais do Contrato (CEC) 
e) Lista de Bens e Serviços e Plano de Entrega 
f) Especificações Técnicas 
g) Formulário de Proposta e Listas de Preços 
h) Formulário de Garantia de Seriedade da Proposta 
i) Formulário do Contrato 
j) Formulário de Garantia de Cumprimento 
k) Formulário de Garantia Bancária por Pagamento 
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Antecipado 
l) Formulário de Autorização do Fabricante 

5.2 O Licitante deverá examinar todas as instruções, formulários, 
condições e especificações constantes dos documentos de 
licitação.  O Licitante que não apresentar toda a informação 
solicitada em tais documentos ou que apresentar uma proposta 
que a eles não se ajuste substancialmente e em todos os seus 
aspectos assumirá o risco implícito, e a conseqüência poderá ser 
a recusa de sua proposta. 

6. Esclarecimento 
sobre os 
documentos de 
licitação 

6.1 Todo licitante em potencial que necessitar algum esclarecimento 
sobre os documentos de licitação poderá solicitar ao Comprador, 
mediante carta ou telegrama (doravante, considera-se que a 
palavra telegrama compreende, também, as comunicações por 
telex e fax) enviado ao endereço indicado pelo Comprador nas 
IAL mencionadas na Cláusula 19.1.  O Comprador responderá 
por escrito qualquer pedido de esclarecimento que receber a 
respeito dos documentos de licitação, no mais tardar com 30 
(trinta) dias de antecedência ao vencimento do prazo para a 
apresentação de propostas, fixado nos Dados da Licitação.  O 
Comprador enviará cópia de sua resposta (inclusive uma 
explicação da consulta, porém sem identificar a procedência) a 
todos os licitantes em potencial que tiverem recebido os 
documentos de licitação. 

7. Emenda aos 
documentos de 
licitação 

7.1 O Comprador poderá, a qualquer momento antes do vencimento 
do prazo de apresentação de propostas e por qualquer motivo, 
por iniciativa própria ou em atenção a pedido de esclarecimento 
de licitante interessado, modificar os documentos de licitação 
mediante emendas. 

7.2 Todos os licitantes interessados que tiverem recebido os 
documentos de licitação serão obrigatoriamente notificados da 
emenda por correio ou telegrama. 

7.3 O Comprador poderá, a seu critério, prorrogar o prazo de 
apresentação de propostas a fim de dar aos possíveis licitantes 
um prazo razoável para que possam levar em conta a emenda na 
preparação de seus propostas. 
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C.  Preparação das Propostas 
 

8. Idioma da 
proposta 

8.1 A proposta a ser apresentada pelo Licitante, bem como toda a 
correspondência e documentos a ela relacionados que forem 
trocados entre o Licitante e o Comprador, deverá ser redigida 
em espanhol, salvo indicação contrária constante dos Dados da 
Licitação. Os documentos complementares e a literatura 
impressa que o Licitante apresentar poderão estar escritos em 
outro idioma, desde que venham acompanhados de tradução fiel 
dos parágrafos pertinentes do referido material para o idioma 
especificado nos Dados da Licitação, em cujo caso a tradução 
prevalecerá no que concerne à interpretação da proposta. 

9. Documentos 
incluídos na 
proposta 

9.1 A proposta a ser apresentada pelo Licitante deverá incluir os 
seguintes documentos: 

a) o formulário de proposta e a lista de preços, preparados de 
acordo com as Cláusulas 10, 11 e 12 das IAL; 

b) provas documentais, nos termos da Cláusula 13 das IAL, 
de que o Licitante é elegível para apresentar proposta e 
apto para executar o Contrato, caso sua proposta seja 
aprovada; 

c) provas documentais, nos termos da Cláusula 14 das IAL, 
de que os bens e serviços conexos que o Licitante deverá 
fornecer são bens e serviços elegíveis e ajustam-se aos 
documentos de licitação; e 

d) garantia de seriedade da proposta, apresentada nos termos 
da Cláusula 15 das IAL. 

 

10. Formulário de 
proposta 

10.1 O Licitante preencherá o formulário de proposta e a lista de 
preços pertinente incluídos nos documentos de licitação e 
indicará a quantidade, preços e país de origem dos bens que 
fornecerá e apresentará breve descrição dos mesmos. 

10.2 Com vistas à concessão de uma margem de preferência nacional, 
cada proposta será classificada em um dos três seguintes grupos: 

a) Grupo A:  Propostas de bens fabricados no país do 
Comprador, das quais (i) a mão-de-obra, matérias-primas e 
componentes provenientes do país do Comprador 
representem mais de 30% (trinta por cento) do preço EXW 
e (ii) o estabelecimento em que serão produzidos ou 
montados tenha estado destinado à fabricação ou 
montagem de tais bens pelo menos desde a data de 
apresentação da proposta. 

b) Grupo B:  Todas as demais propostas de bens 
provenientes do país do Comprador. 

c) Grupo C:  As propostas de bens de origem estrangeira 
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que devam ser importadas pelo Comprador diretamente ou 
por meio de representante  do Fornecedor no país do 
Comprador. 

10.3 A fim de facilitar ao Comprador a classificação precedente, o 
Licitante preencherá a versão correspondente da lista de preços 
incluída nos documentos de licitação, entendendo-se que, se o 
Licitante apresentar uma versão incorreta da lista de preços, sua 
proposta não será recusada, mas, simplesmente, reclassificada 
pelo Comprador, com vistas a incluí-la no correspondente grupo 
de propostas. 

 

11. Preços da 
proposta 
 

11.1 O Licitante indicará, na listra de preços correspondente, os 
preços unitários (conforme o caso) e o preço total da proposta 
dos bens que se propõe a fornecer, nos termos do Contrato. 

11.2 Os valores indicados na lista de preços serão apresentados 
separadamente, na seguinte forma: 

a) No caso dos bens procedentes do país do Comprador: 

i) o preço dos bens cotados EXW em oficina, fábrica 
ou depósito, em salão de exposições ou em estoque, 
conforme o caso, inclusive todos os impostos 
alfandegários e os impostos sobre venda ou de outra 
natureza que tiverem sido pagos ou a pagar: 

a) sobre os componentes e matérias-primas 
utilizados na fabricação ou montagem dos bens 
cotados em oficina ou fábrica; 

ou 

b) sobre os bens de origem estrangeira importados 
previamente e cotados em depósito, em salão 
de exposição ou em estoque; 

ii) qualquer imposto sobre vendas ou de outra natureza 
do país do Comprador incidente sobre os bens, se for 
adjudicado o Contrato; 

iii) o preço do transporte interior, do seguro e de outras 
despesas locais inerentes à entrega dos bens no 
destino final, se assim for especificado nos Dados da 
Licitação; 

iv) o preço de outros serviços (conexos), se houver, 
relacionados nos Dados da Licitação. 

b) No caso dos bens procedentes do exterior: 

i) O preço dos bens cotados CIF porto de destino 
acordado, ou CIP fronteira ou CIP lugar de destino 
acordado, no país do Comprador, conforme constar 
dos Dados da Licitação.  Ao cotar, o Licitante terá 
liberdade para transportar os bens em navios 
registrados em qualquer país elegível.  Da mesma 
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forma, o Licitante poderá contratar os seguros com 
companhias de seguro de qualquer país elegível. 

ii) O preço dos bens FOB porto de embarque (ou FCA, 
conforme o caso), se assim constar dos Dados da 
Licitação. 

iii) O preço dos bens CFR no porto de destino (ou CPT, 
conforme o caso), se assim constar dos Dados da 
Licitação. 

iv) O preço do transporte interno, do seguro e de outras 
depesas locais inerentes ao transporte dos bens desde 
o porto de entrada até o lugar final de destino, se 
assim constar dos Dados da Licitação. 

v) O preço de outras despesas (conexos), se houver, 
relacionadas nos Dados da Licitação. 

11.3 As expressões EXW,  CIF, CIP, etc. serão regidas pelas normas 
prescritas na edição em vigor do Incoterms, publicada pela 
Câmara de Comércio Internacional, em Paris. 

11.4 O Licitante separará os componentes dos preços de acordo com 
a Cláusula 11.2 precedente das IAL, exclusivamente para 
facilitar ao Comprador a comparação das propostas e sob 
nenhuma hipótese tal separação restringirá o direito do 
Comprador a escolher a proposta que mais lhe convier. 

11.5 Os preços cotados pelo Licitante permanecerão fixos durante a 
execução do Contrato e não estarão sujeitos a variações a 
qualquer título, salvo indicação contrária constante dos Dados 
da Licitação.  Propostas apresentadas com preços reajustáveis 
serão consideradas não satisfatórias nos termos do que é 
solicitado e, por conseguinte, serão recusadas em conformidade 
com a Cláusula 24 das IAL.  Não obstante, se, de acordo com o 
indicado nos Dados da Licitação, os preços cotados pelo 
Licitante forem reajustáveis durante a execução do Contrato, as 
propostas em que forem cotados preços fixos serão recusadas, 
porém o reajuste dos preços será considerado como sendo zero. 
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12. Moedas da 
proposta 

12.1 Os preços serão cotados nas seguintes moedas: 

a) No caso dos bens e serviços provenientes do exterior a 
serem fornecidos pelo Licitante, os preços serão cotados 
na moeda deste, salvo indicação contrária constante dos 
Dados da Licitação. 

b) No caso dos bens e serviços provenientes do exterior, a 
serem fornecidos pelo Licitante, os preços serão cotados 
na moeda de qualquer país membro do Banco.  Caso o 
Licitante deseje receber o pagamento numa combinação de 
diferentes moedas, poderá cotar os preços dessa forma.  Se 
o Licitante cotar em alguma das moedas nacionais da 
União Monetária Européia ou em euros, deverá obedecer 
às disposições dos Dados da Licitação.  

13. Documentos 
que estabelecem a 
elegibilidade e as 
qualificações do 
Licitante 

13.1 De acordo com o disposto na Cláusula 9 das IAL, o Licitante 
apresentará, como parte de sua proposta, documentos que 
comprovem sua elegibilidade para participar da licitação e suas 
qualificações para executar o Contrato, caso este lhe seja 
adjudicado. 

13.2 Os documentos a serem apresentados pelo Licitante com tal 
propósito deverão demonstrar, de forma satisfatória para o 
Comprador, que, no momento de apresentar sua proposta, o 
Licitante é oriundo de um país elegível, segundo a definição da 
Claúsula 2 das IAL. 

13.3 Os documentos que o Licitante apresentar a fim de demonstrar 
que possui as qualificações necessárias para executar o 
Contrato, caso sua proposta seja aceita, deverão estabelecer, em 
forma satisfatória para o Comprador, que: 

a) o Licitante, se se propõe a fornecer, em virtude do 
Contrato, bens que não tenham sido por ele fabricados ou 
produzidos, está devidamente autorizado pelo fabricante 
ou produtor, conforme o caso, a fornecer os bens em 
questão no país do Comprador; 

b) o Licitante tem a capacidade financeira, técnica e de 
produção necessária para executar o Contrato; 

c) o Licitante, se não estiver estabelecido comercialmente no 
país do Comprador, está ou estará (no caso de lhe ser 
adjudicado o Contrato), representado no país do 
Comprador por um representante dotado da capacidade e 
do equipamento necessários a que o Fornecedor cumpra os 
compromissos em matéria de manutenção, consertos e 
estoque de peças conforme disposto nas Condições do 
Contrato e/ou nas Especificações Técnicas; e 

 

d) o Licitante reúne os requisitos necessários à qualificação, 
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relacionados nod Dados da Licitação. 
 

14. Documentos 
que estabelecem a 
elegibilidade dos 
bens e sua 
conformidade com 
os documentos de 
licitação 

14.1 De acordo com a Cláusula 9 das IAL, o Licitante apresentará, 
como parte de sua proposta, documentos que estabeleçam a 
elegibilidade e a conformidade com relação aos documentos de 
licitação de todos os bens e serviços a serem fornecidos em 
virtude do Contrato. 

14.2 Os documentos apresentados como comprovação da 
elegibilidade dos bens e serviços constarão de uma declaração 
na Lista de Preços do país de origem dos bens e serviços 
propostos, a qual será confirmada mediante um certificado de 
origem emitido por ocasião do embarque. 

14.3 Os documentos que demonstrem a conformidade dos bens e 
serviços com os documentos de licitação podem consistir de 
material impresso, planos e dados e devem conter: 

a) descrição detalhada das características essenciais técnicas 
e de funcionamento dos bens; 

b) lista completa e detalhada das peças, ferramentas 
especiais, etc. – inclusive as fontes onde podem ser obtidas 
e os preços atuais – necessárias para o adequado e 
contínuo funcionamento dos bens por um período a ser 
definido nos Dados da Licitação e a ter início quando o 
Comprador começar a usar os bens; e 

c) comentário sobre cada uma das cláusulas das 
Especificações Técnicas do Comprador, demonstrando que 
os bens e serviços atendem satisfatoriamente a tais 
especificações ou, então, declaração dos desvios ou 
exceções com relação às disposições nesse sentido. 

14.4 Para os fins do comentário que o Licitante deverá apresentar nos 
termos da Cláusula 14.3, alínea c, anterior, o Licitante levará em 
conta que as normas de qualidade da mão-de-obra, dos materiais 
e do equipamento, bem como as referências a marcas ou 
números de catálogo indicadas pelo Comprador nas 
Especificações Técnicas, são tão-somente descritivas e não 
restritivas.  O Licitante poderá incluir em sua proposta outras 
normas de qualidade, marcas e/ou números de catálogo, desde 
que demonstre, a critério do Comprador, que os substitutos são 
substancialmente equivalentes ou superiores aos indicados nas 
Especificações Técnicas. 

15. Garantia de 
seriedade da 
proposta 

15.1 De acordo com a Claúsula 9 das IAL, o Licitante apresentará, 
como parte de sua proposta, uma garantia de seriedade pelo 
montante especificado nos Dados da Licitação. 

15.2 A garantia é exigida para proteger o Comprador contra o risco 
de que o Licitante venha atuar de forma tal que justifique a 
execução da garantia, nos termos da Cláusula 15.7 das IAL. 
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15.3 A garantia de seriedade da proposta será especificada na moeda 
da proposta ou em outra moeda de livre conversão e adotará 
uma das seguintes formas: 

a) garantia bancária ou carta de crédito irrevogável emitida 
por banco de prestígio situado no país do Comprador ou 
no exterior, na forma disposta nos documentos de licitação 
ou em outra forma que o Comprador considerar aceitável, 
e sua validade excederá em 30 (trinta) dias a validade da 
proposta. 

ou 
b) cheque administrativo. 

15.4 Qualquer proposta que não estiver acompanhada da garantia 
estipulada nas Cláusulas 15.1 e 15.3 das IAL será recusada pelo 
Comprador por não se ajustar aos documentos de licitação, nos 
termos da Cláusula 24. 

15.5 As garantias de seriedade das propostas que não forem aceitas 
serão anuladas ou devolvidas no mais breve prazo, no mais 
tardar 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo de validade 
das propostas fixado pelo Comprador, de acordo com a Cláusula 
16 das IAL. 

15.6 A garantia de seriedade da proposta que for aceita será 
cancelada tão logo o Licitante assine o Contrato, nos termos da 
Cláusula 34 das IAL, e apresente a garantia de cumprimento, de 
acordo com a Cláusula 35 de tais instruções. 

15.7 A garantia de seriedade da proposta poderá ser executada: 

a) se o Licitante retirar a proposta durante o período de 
validade por ele estipulado no formulário de proposta; 

ou 
b) se o Licitante vencedor: 

i) não assinar o Contrato de acordo com a Cláusula 34 
das IAL, 

ou 
ii) não fornecer a garantia de cumprimento de acordo 

com a Cláusula 35 das IAL. 
 

16. Período de 
validade das 
propostas 

16.1 As propostas serão válidas pelo prazo especificado nos Dados 
da Licitação a partir da data de abertura das propostas indicada 
pelo Comprador, de acordo com a Cláusula 19 das IAL.  
Qualquer proposta que apresentar um período de validade 
inferior ao requerido será recusada pelo Comprador por não se 
ajustar aos documentos de licitação. 

16.2 Em circunstâncias excepcionais, o Comprador poderá solicitar o 
consentimento dos licitantes para prorrogar o período de 
validade de suas propostas.  O pedido e as respostas serão feitos 
por escrito (ou por telegrama).  A garantia de seriedade indicada 
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na Cláusula 15 das IAL será prorrogada pelo mesmo período.  
Os licitantes poderão recusar esse pedido sem que lhes seja 
executada a garantia de suas propostas.  Aos licitantes que 
optarem pela prorrogação não será solicitada nem permitida 
modificação em suas propostas, exceto o disposto na Cláusula 
16.3 das IAL. 

16.3 No caso dos contratos com preço fixo, se a adjudicação tardar 
mais de 60 (sessenta) dias do vencimento do prazo inicial de 
validade das propostas, o preço do Contrato será reajustado por 
um fator especificado no pedido de prorrogação. 

 

17. Modelo e 
assinatura da 
proposta 

17.1 O Licitante preparará sua proposta em original e com o número 
de cópias indicado nos Dados da Licitação, marcando 
claramente cada via como "ORIGINAL" e "CÓPIA", 
respectivamente.  Em caso de discrepância, o texto do original 
prevalecerá sobre o das cópias. 

17.2 O original e a cópia ou cópias da proposta serão digitados ou 
escritos com tinta indelével e assinados pelo Licitante ou pela(s) 
pessoa(s) devidamente autorizada(s) a contrair em seu nome as 
obrigações do Contrato.  Todas as páginas da proposta, exceto 
as que contiverem material impresso que não houver sido 
modificado, mostrarão a rubrica da(s) pessoa(s) que assine(m) a 
proposta. 

17.3 Os textos entre linhas, rasuras ou palavras superpostas a outras 
serão válidos somente se mostrarem a rubrica da(s) pessoa(s) 
que assine(m) a proposta. 

17.4 O Licitante deverá fornecer a informação descrita no Formulário 
de Proposta com respeito a comissões ou gratificações, se 
houver, pagas ou a pagar a representantes relacionados com a 
proposta e com a execução do Contrato, se for adjudicado o 
Contrato ao Licitante. 

 
D.  Apresentação das Propostas 

 

18. Lacre e marca 
das propostas 

18.1 O Licitante lacrará o original e cada cópia da proposta em 
envelopes separados que marcará como "ORIGINAL" e 
"CÓPIA", respectivamente.  Em seguida, os envelopes serão 
colocados em outro envelope lacrado. 

18.2 Os envelopes internos  e o envelope externo deverão: 
a) estar dirigidos ao Comprador e indicar o endereço 

constante dos Dados da Licitação; e 
b) indicar o nome do projeto constante dos Dados da 

Licitação, o título e número do Aviso de Licitação 
constantes dos Dados da Licitação e as palavras "NÃO 
ABRIR ANTES DAS", seguidas da hora e da data 
constantes dos Dados da Li*citação, de acordo com a 
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Cláusula 22.1 das IAL. 

18.3 Os envelopes internos indicarão, ademais, o nome e endereço do 
Licitante a fim de que sua proposta lhe possa ser devolvida sem 
ser aberta, caso seja declarada "extemporânea". 

18.4 Se o envelope externo não estiver lacrado e marcado de acordo 
com o disposto na Cláusula 18.2 das IAL, o Comprador não 
assumirá responsabilidade alguma no caso de extravio da 
proposta ou de sua abertura prematura. 

19. Prazo para a 
apresentação das 
propostas 

19.1 As propostas deverão ser recebidas pelo Comprador no 
endereço indicado na Cláusula 18.2, alínea a, das IAL, no mais 
tardar à hora e data indicadas nos Dados da Licitação. 

19.2 O Comprador poderá, a seu critério, prorrogar o prazo de 
apresentação das propostas mediante emenda aos documentos 
de licitação, de acordo com a Cláusula 7 das IAL, em cujo caso 
todos os direitos e obrigações do Comprador e dos licitantes 
anteriormente sujeitos ao prazo original estarão sujeitos ao novo 
prazo. 

20. Propostas fora 
do prazo 

20.1 Qualquer proposta que for recebida pelo Comprador depois do 
prazo por ele fixado para recebimento, nos termos da Cláusula 
19 das IAL, será recusada e devolvida ao Licitante ser aberta. 

21. Modificação e  
retirada das 
propostas  

21.1 O Licitante poderá modificar ou retirar sua proposta depois de 
apresentada, desde que o Comprador receba a notificação escrita 
da modificação, inclusive a substituição ou retirada da proposta, 
antes de vencido o prazo fixado para a apresentação de 
propostas. 

21.2 A notificação de modificação ou retirada da proposta será 
preparada, lacrada, marcada e enviada pelo Licitante de acordo 
com a Cláusula 18 das IAL.  A notificação da retirada da 
proposta também poderá ser realizada por telegrama, em cujo 
caso deverá estar acompanhada de uma confirmação assinada, 
postada no mais tardar na data de vencimento do prazo para a 
apresentação de propostas. 

21.3 As propostas não poderão ser modificadas depois de vencido o 
prazo para sua apresentação. 

21.4 Nenhuma proposta poderá ser retirada no lapso entre o 
vencimento do prazo para a apresentação e o vencimento do 
período de validade indicado pelo Licitante no formulário de 
proposta.  A retirada de proposta durante esse lapso pode ensejar 
a execução da garantia de seriedade da proposta, de acordo com 
a Cláusula 15.7 das IAL. 

 
E.  Abertura e Avaliação das Propostas 
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22. Abertura das 
propostas pelo 
Comprador 

22.1 O Comprador abrirá todas as propostas na presença dos 
representantes dos licitantes que desejarem participar do ato de 
abertura, na hora, data  e lugar indicados nos Dados da 
Licitação.  Os representantes dos licitantes que participem 
assinarão uma lista de presença. 

22.2 Na abertura das propostas serão anunciados os nomes dos 
licitantes, as modificações ou retiradas de propostas, os valores 
das propostas, os descontos, a existência ou falta da garantia 
exigida e qualquer outro detalhe que o Comprador, a seu 
critério, considerar pertinente informar.  Nenhuma proposta será 
recusada na sessão de abertura, exceto as extemporâneas, que 
serão devolvidas ao Licitante sem serem abertas, de acordo com 
a Cláusula 20 das IAL. 

22.3 As propostas (e as modificações realizadas nos termos da 
Cláusula 21.2 das IAL) que não forem abertas e lidas na sessão 
de abertura não serão consideradas, prescindindo das 
circunstâncias.  As propostas retiradas serão devolvidas aos 
licitantes sem serem abertas. 

22.4 O Comprador lavrará ata da sessão de abertura das propostas.  

23. Esclarecimento 
sobre as propostas 

23.1 Durante a avaliação das propostas o Comprador poderá, a seu 
critério, solicitar ao Licitante que esclareça sua proposta.  O 
pedido de esclarecimento e a resposta serão feitos por escrito e 
não será solicitada, sugerida ou permitida qualquer modificação 
dos preços ou dos elementos substantivos da proposta. 

23.2 Sujeito ao disposto na Cláusula 23.1, nenhum licitante poderá 
comunicar-se com o Comprador a respeito de qualquer assunto 
relacionado com sua proposta, desde o momento da abertura das 
propostas até a adjudicação do Contrato.  Se o Licitante desejar 
prestar informação complementar ao Comprador, deverá fazê-lo 
por escrito. 

23.3 Qualquer tentativa do Licitante no sentido de influenciar o 
Comprador na avaliação e comparação das propostas ou na 
decisão de adjudicação do Contrato poderá implicar recusa da 
proposta do Licitante. 

24. Exame 
preliminar 

24.1 O Comprador examinará as propostas para determinar se estão 
completas, se contêm erros de cálculo, se apresentam as 
garantias requeridas, se os documentos foram devidamente 
assinados e se, de modo geral, estão em ordem. 

24.2 Os erros de cálculo serão retificados da seguinte maneira: se 
houver discrepância entre um valor unitário e o valor total 
obtido pela multiplicação desse valor unitário pelas quantidades 
correspondentes, prevalecerá o valor unitário e o valor total será 
corrigido.  Se o Fornecedor não aceitar a correção dos erros, sua 
proposta será recusada e sua garantia poderá ser executada.  Se 
houver discrepância entre palavras e cifras, prevalecerá o 
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montante expresso em palavras. 

24.3 O Comprador poderá dispensar, numa proposta, diferenças 
menores, seja quanto a forma, seja quanto aos documentos de 
licitação, e pequenas irregularidades, desde que não constituam 
diferenças significativas e que isso não prejudique nem afete a 
classificação relativa de qualquer licitante. 

24.4 Antes de proceder à avaliação detalhada nos termos da Cláusula 
26 das IAL, o Comprador determinará se cada proposta se ajusta 
ou não substancialmente aos documentos de licitação.  Para os 
fins destas cláusulas, será considerado que uma proposta se 
ajusta substancialmente aos documentos de licitação quando 
satisfaça, sem diferenças consideráveis, todas as condições 
estipuladas em tais documentos.  Será considerada como 
diferença considerável qualquer discrepância, objeção ou 
reserva relativa a disposições críticas, tais como as referências à 
garantia de seriedade da proposta (Cláusula 15 das IAL), leis 
aplicáveis (Cláusula 30 das CGC) e impostos e tributos 
(Cláusula 32 das CGC).  A determinação do Comprador de que 
uma proposta se ajusta à licitação estará baseada no teor da 
própria proposta, sem recorrer a provas externas. 

24.5 O Comprador recusará qualquer oferta que não se ajustar 
substancialmente aos documentos de licitação, ficando o 
Licitante impedido de apresentar posteriormente uma proposta 
ajustada aos documentos de licitação. 

25. Conversão a 
moeda única 

25.1 Para facilitar a avaliação e comparação das propostas o 
Comprador converterá todos os valores das propostas, 
expressados nas diferentes moedas em que devam ser pagos, a 
uma das seguintes moedas: 

a) a moeda do país do Comprador à taxa de câmbio, cotação 
para venda, estabelecida para transações semelhantes pelo 
Banco Central ou por um banco comercial do país do 
Comprador, 

ou 
 
b) uma moeda de amplo uso no comércio internacional, a 

exemplo do dólar norte-americano, à taxa de câmbio, 
cotação para venda, publicada na imprensa internacional, 
no caso dos valores pagáveis em divisas, e à taxa de 
câmbio, cotação para venda, estabelecida para transações 
semelhantes pelo Banco Central do país do Comprador, no 
caso do valor pagável na moeda deste; 

 c)   Com respeito às Cláusulas 25.1, alínea a, e 25.1, alínea b, 
precedentes, os valores cotados nas moedas nacionais dos 
países da UME serão convertidos a euro pelas taxas de 
câmbio irrevogáveis fixadas entre as moedas nacionais e o 
euro.  Os valores em euro serão então convertidos a uma 
moeda única às taxas de câmbio estabelecidas nos termos da 
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Cláusula 25.2 e de acordo com as disposições dos Dados da 
Licitação. 

25.2 A moeda selecionada para converter os valores das propostas a 
um valor comum para os fins da avaliação, bem como a fonte e 
a data da taxa de câmbio, estão indicadas nos Dados da 
Licitação. 

26. Avaliação e 
comparação das 
propostas 

26.1 O Comprador avaliará e comparará as propostas que sejam 
consideradas ajustadas substancialmente aos documentos de 
licitação, de acordo com a Cláusula 24 das IAL. 

26.2 Na avaliação das propostas o Comprador excluirá e não 
considerará: 

a) no caso de bens produzidos no país do Comprador ou bens 
de origem estrangeira que já estejam no país do 
Comprador, os impostos sobre vendas e outros impostos 
similares pagáveis sobre os bens, se o Contrato for 
adjudicado ao Licitante; 

b) no caso de bens de origem estrangeira, a serem fornecidos 
do exterior, os impostos alfandegários e outros impostos 
sobre importação similares pagáveis sobre os bens, se o 
Contrato for adjudicado ao Licitante; e 

c) nenhuma disposição sobre ajuste de preço durante o 
período de execução do Contrato que seja estipulada na 
proposta. 

26.3 A comparação será realizada entre os preços EXW, no caso dos 
bens provenientes do país do Comprador, os quais incluirão 
todas as despesas, bem como tributos e impostos pagos ou 
pagáveis sobre os componentes e matérias-primas que tenham 
sido ou forem incorporados aos bens, e, no caso dos bens 
provenientes do exterior, entre os preços CIF porto de destino 
acordado (ou CIP fronteira ou CIP lugar de destino acordado). 

26.4 Ao avaliar a proposta, o Comprador considerará, além do preço 
proposto de acordo com a Cláusula 11.2 das IAL, um ou mais 
dos seguintes fatores especificados nos Dados da Licitação e 
quantificados na Cláusula 26.5 das IAL: 

a) o custo do transporte interno e do seguro e outras despesas 
no país do Comprador referentes à entrega dos bens no 
lugar de destino final; 

b) o plano de entrega indicado na proposta; 

c) as diferenças entre o plano de pagamentos proposto e o 
especificado nas Condições Especiais do Contrato; 

d) o custo dos componentes, peças obrigatórias e serviços; 

e) a disponibilidade no país do Comprador de peças e 
serviços, posteriormente à venda, para os equipamentos 
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incluídos na proposta: 

f) os custos projetados de operação e manutenção durante o 
tempo de vida do equipamento; 

g) o rendimento e a produtividade do equipamento proposto, 
e/ou 

h) outros critérios específicos indicados nos Dados da 
Licitação e/ou nas Especificações Técnicas. 

26.5 No caso dos fatores incluídos nos Dados da Licitação, de acordo 
com a Cláusula 26.4 das IAL, aplicar-se-ão um ou mais dos 
seguintes métodos de quantificação, na forma indicada nos 
Dados da Licitação: 

a) Transporte interno desde EXW/porto de entrada/fronteira, 
seguro e despesas afins 
O Comprador calculará, para cada proposta, o custo do 
transporte interno, o seguro e outras despesas afins 
decorrentes do transporte dos bens desde EXW, do porto 
de entrada ou da fronteira até o lugar do projeto, indicado 
nos Dados da Licitação, tendo por base as tarifas 
publicadas das empresas ferroviárias ou de transporte 
viário, companhias de seguros e outras fontes de 
informação apropriadas.  Para facilitar o cálculo, os 
licitantes deverão fornecer as dimensões e o peso estimado 
do embarque, bem como o valor aproximado EXW ou CIF 
(CIP fronteira) de cada volume.  O Comprador 
acrescentará esse custo ao preço EXW/CIF/CIP fronteira. 

b) Plano de entrega 
 i) O Comprador estipula que os bens relacionados neste 

Aviso de Licitação deverão ser entregues 
(embarcados) nas datas indicadas na Lista de Bens e 
Serviços e Plano de Entrega.  Para cada proposta será 
calculado o tempo necessário à chegada dos bens ao 
lugar do projeto, incluindo um prazo razoável para o 
transporte internacional e doméstico.  Com base na 
proposta cuja data de entrega seja a prevista na Lista 
de Bens e Serviços e Plano de Entrega, calcular-se-á 
um "ajuste" da entrega para as demais propostas 
mediante a aplicação de um percentual, indicado nos 
Dados da Licitação, do preço EXC/CIF/CIP por cada 
semana de atraso com relação à base, o qual será 
acrescentado ao preço da proposta para os fins da 
avaliação.  Não haverá qualquer tipo de crédito pelas 
entregas realizadas antes do prazo. 

ou 
ii) Os bens compreendidos neste Aviso de Licitação 

deverão ser entregues (embarcados) num prazo 
aceitável dentro dos intervalos em semanas indicados 
na Lista de Bens e Serviços e Plano de Entrega. Não 
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haverá qualquer tipo de crédito pelas entregas 
realizadas antes do prazo, e as propostas cujos prazos 
de entrega ultrapassarem os intervalos fixados serão 
consideradas como não correspondendo ao requisito 
da licitação.   Dentro desse lapso aceitável, conforme 
consta dos Dados da Licitação, para os fins da 
avaliação será acrescentado ao preço da proposta um 
reajuste relativamente a cada semana, no caso das 
propostas que indiquem que os bens serão entregues 
após o primeiro período de entrega indicado na Lista 
de Bens e Serviços e Plano de Entrega.  

ou 
iii) Os bens compreendidos neste Aviso de Licitação 

deverão ser entregues (embarcados) mediante 
embarques parciais, conforme consta da Lista de 
Bens e Serviços e Plano de Entrega.  As propostas 
que indicarem que os bens serão entregues antes ou 
depois das datas fixadas serão reajustadas para os 
fins da avaliação, acrescentando ao preço da 
proposta um fator igual a um percentual, indicado 
nos Dados da Licitação, do preço EXW/CIF/CIP 
relativamente a cada semana de diferença com 
respeito ao plano de entrega indicado. 

c) Variações do plano de pagamentos 
i) Os licitantes cotarão o preço de sua proposta com 

base no plano de pagamentos estabelecido nas 
Condições Especiais do Contrato.  As propostas 
serão avaliadas com base nesse valor.  No entanto, os 
licitantes poderão propor um plano alternativo de 
pagamento e indicar que redução de preço desejam 
oferecer no referido plano alternativo.  O Comprador 
poderá considerar o programa alternativo de 
pagamento que houver sido proposto pelo Licitante 
vencedor. 

ou 
ii) As Condições Especiais do Contrato indicam o plano 

de pagamento proposto pelo Comprador.  Se uma 
proposta for diferente desse plano e se a diferença for 
considerada aceitável pelo Comprador, ao avaliar a 
proposta serão calculados os juros obtidos pelos 
pagamentos antecipados indicados nas condições da 
proposta, comparados com os indicados no Aviso de 
Licitação, à taxa anual especificada nos Dados da 
Licitação. 

d) Valor das peças 
i) A lista dos itens e quantidades de importantes peças 

montadas, componentes e peças sobressalentes, que 
provavelmente serão necessárias durante o período 
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inicial de funcionamento indicado nos Dados da 
Licitação, consta como Anexo das Especificações 
Técnicas.  O valor total desses itens, calculado com 
base nos valores unitários cotados em cada proposta, 
será acrescentado ao preço da proposta. 

ou 
ii) O Comprador preparará uma lista de componentes e 

peças sobressalentes de grande valor e freqüência de 
uso e calculará as quantidades a serem utilizadas no 
período inicial de funcionamento indicado nos Dados 
da Licitação.  O valor total desses itens e quantidades 
será calculado com base nos valores unitários das 
peças sobressalentes cotados pelo Licitante e será 
acrescentado ao preço da proposta. 

ou 

iii) O Comprador calculará o valor das peças 
sobressalentes que serão utilizads durante o período 
inicial de funcionamento indicado nos Dados da 
Licitação com base na informação fornecida por cada 
licitante, na própria experiência do Comprador ou na 
de outros compradores em situações similares.  Esse 
valor será acrescentado ao preço da proposta para 
efeitos de avaliação. 

e) Disponibilidade de peças sobressalentes e de oficinas de 
assistência técnica no país do Comprador após a venda 
O custo que implique para o Comprador o estabelecimento 
das instalações mínimas de serviço e o estoque de peças, 
indicados nos Dados da Licitação, será acrescentado ao 
preço desta, se tiver sido cotado à parte. 

f) Custo de operação e manutenção 
Tendo em vista que as despesas de operação e manutenção 
dos bens que estão sendo adquiridos constituem parte 
importante do custo de seu ciclo de vida útil, esses custos 
serão avaliados de acordo com os critérios indicados nos 
Dados da Licitação ou nas Especificações Técnicas. 

g) Rendimento e produtividade do equipamento 

i) De acordo com requisito das Especificações 
Técnicas, os licitantes indicarão o rendimento da 
eficiência garantida do equipamento. Por cada 
redução do rendimento ou da eficiência abaixo do 
nível 100 haverá um reajuste no valor indicado nos 
Dados da Licitação, e o montante resultante desse 
reajuste será acrescentado ao preço cotado a título de 
valor capitalizado do custo de operação adicional 
durante a vida da fábrica, empregando, para tanto, a 
metodologia indicada nos Dados da Licitação ou nas 
Especificações Técnicas. 
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ou 

 ii) Para poder considerar que atendem às condições da 
licitação, os bens propostos deverão ter uma 
produtividade mínima, estipulada na pertinente 
cláusula das Especificações Técnicas.  A avaliação 
basear-se-á no valor unitário da produtividade real 
dos bens objeto da proposta, e o reajuste será 
acrescentado ao preço da proposta, utilizando, para 
tanto, a metodologia indicada nos Dados da Licitação 
ou nas Especificações Técnicas. 

h) Critérios específicos adicionais indicados nos Dados da 
Licitação e/ou nas Especificações Técnicas 
O método de avaliação pertinente será especificado nos 
Dados da Licitação e/ou nas Especificações Técnicas.  

27. Preferência 
nacional 

27.1 Na comparação das propostas avaliadas, o Comprador 
considerará uma margem de preferência nos bens 
manufaturados em seu país, se assim estiver indicado nos Dados 
da Licitação e de acordo com os procedimentos descritos nos 
parágrafos subseqüentes, desde que o Licitante demonstre, a 
critério do Comprador e do Banco, que sua proposta atende aos 
requisitos indicados na Cláusula 10.2, alínea a, das IAL. 

27.2 Em primeiro lugar, o Comprador verificará as propostas a fim 
de confirmar ou, se for necessário, modificar o grupo em que os 
licitantes classificaram suas propostas ao preparar os 
formulários de proposta e as listas de preços, de acordo com as 
cláusulas 10 e 11 das IAL. 

27.3 Todas as propostas de cada grupo como a comparada entre si 
para determinar a proposta avaliada como a mais baixa de cada 
grupo.  Depois, a proposta mais baixa avaliada de cada grupo 
será comparada com as propostas mais baixas avaliadas dos 
demais grupos.  Se, dessa comparação, uma proposta do Grupo 
A ou do Grupo B for a mais baixa, tal proposta será selecionada 
para a adjudicação do Contrato. 

27.4 Se, da comparação acima mencionada, a proposta mais baixa for 
a do Grupo C, todas as propostas do Grupo C serão comparadas 
com a proposta avaliada como a mais baixa do Grupo A, depois 
de haver sido somado o preço avaliado dos bens importados, 
incluídos em cada proposta do Grupo C, apenas para os fins 
desta segunda comparação: 

a) o montante dos impostos alfandegários e outras tarifas de 
importação que um importador não isento deveria pagar 
pela importação dos bens incluídos em cada proposta do 
Grupo C; 

ou 
b) 15% (quinze por cento) do valor CIF (ou CIP fronteira ou 
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CIP lugar de destino acordado, conforme o caso) de tais 
bens cotado na proposta, caso os impostos alfandegários 
ou tributos excedam a 15% (quinze por cento) do preço 
CIF (ou CIP fronteira ou CIP lugar de destino acordado) 
dos bens em questão. 

Se a proposta do Grupo A for a mais baixa nessa nova 
comparação, o Contrato lhe será adjudicado.  Caso contrário, o 
Contrato será adjudicado ao licitante do Grupo C que houver 
apresentado a oferta avaliada como a mais baixa na comparação 
realizada nos termos da Cláusula 27.3 precedente das IAL. 

28. Comunicações 
com o Comprador 

28.1 Sujeito ao disposto na Cláusula 23 das IAL, nenhum licitante 
comunicar-se-á com o Comprador sobre qualquer aspecto de sua 
proposta a partir do momento da abertura das propostas e até a 
adjudicação do Contrato.  Se o Licitante desejar proporcionar 
informação adicional ao Comprador, deverá fazê-lo por escrito. 

28.2 Qualquer tentativa, por parte do Licitante, de influir nas 
decisões do Comprador na avaliação e comparação das 
propostas ou na adjudicação do Contrato poderá ensejar a 
desconsideração de sua proposta. 
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F.  Adjudicação do Contrato 
 

29. Pós-qualificação 29.1 Nos casos em que não houver pré-qualificação, o Comprador 
determinará, a seu critério, se o Licitante cuja oferta for a 
aceitável, depois de avaliada como a mais baixa, está ou não 
qualificada para cumprir a contento o Contrato, de acordo com 
os critérios indicados na Cláusula 13.3 das IAL. 

29.2 Nessa determinação será considerada a capacidade financeira, 
técnica e de produção do Licitante com base no exame das 
provas documentais das qualificações do Licitante por ele 
apresentadas, de acordo com a Cláusula 13.3 das IAL, bem 
como de outras informações que o Comprador considerar 
necessárias e pertinentes. 

29.3 A determinação afirmativa será um requisito prévio para 
adjudicar o Contrato ao Licitante selecionado.  A determinação 
negativa implicará a recusa da proposta do Licitante, em cujo 
caso o Comprador considerará a subseqüente proposta avaliada 
como a mais baixa a fim de determinar, da mesma forma, a 
capacidade de o Licitante cumprir a contento o Contrato. 

30. Critérios para 
a adjudicação  

30.1 Sujeito ao disposto na Cláusula 32 das IAL, o Comprador 
adjudicará o Contrato ao Licitante cuja proposta se ajustar  
substancialmente aos documentos de licitação e houver sido 
avaliada como a mais baixa, sob a condição de que, ademais, 
tenha sido determinado que esse licitante está qualificado para 
cumprir a contento o Contrato. 

31. Direito do 
Comprador de 
modificar as 
quantidades no 
momento da 
adjudicação 

31.1 O Comprador, no momento em que for adjudicado o Contrato, 
reserva-se o direito de aumentar ou reduzir, no percentual 
indicado nos Dados da Licitação, a quantidade de bens e 
serviços especificados originalmente na Lista de Bens e Serviços 
e Plano de Entrega, sem que isso implique variação do preço 
unitário ou de outros termos e condições. 

32. Direito do 
Comprador de 
aceitar qualquer 
proposta e de 
recusar qualquer 
ou todas as 
propostas 

32.1 O Comprador reserva-se o direito de aceitar ou recusar qualquer 
proposta, bem como o direito de anular o processo de licitação e 
recusar todas as propostas em qualquer momento antes da 
adjudicação do Contrato, sem que isso implique qualquer 
responsabilidade de sua parte perante o Licitante ou licitantes 
afetados por tal decisão nem a obrigação de informar ao(s) 
Licitante(s) afetado(s) os motivos da decisão do Comprador. 

33. Notificação da 
adjudicação 

33.1 Antes do vencimento do prazo de validade da proposta, o 
Comprador notificará o Licitante selecionado, por carta 
registrada ou por telegrama acompanhado de confirmação por 
carta registrada, que sua proposta foi aceita. 

 

33.2 A notificação da adjudicação dará origem ao Contrato. 
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33.3 Uma vez que o Licitante selecionado houver apresentado a 
garantia de cumprimento nos termos da Cláusula 35 das IAL, o 
Comprador notificará prontamente o nome do ganhador da 
concorrência a cada um dos licitantes não selecionados e que sua 
proposta não foi aceita e liberará as respectivas garantias das 
propostas, de acordo com a Cláusula 15 das IAL. 

34. Assinatura do 
Contrato 

34.1 O Comprador, ao notificar o Licitante selecionado que sua 
proposta foi aceita, enviar-lhe-á, simultaneamente, o Formulário 
do Contrato incluído nos documentos de licitação, no qual terão 
sido inseridos todos os acordos entre as partes. 

34.2 O Licitante selecionado terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da data em que receber o Formulário de Contrato, para assinar, 
datar e devolver o Contrato ao Comprador. 

35. Garantia de 
cumprimento 

35.1 Dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à notificação da 
adjudicação, o Licitante fornecerá a garantia de cumprimento de 
acordo com as Condições do Contrato, utilizando, para tanto, o 
formulário de garantia de cumprimento incluído nos documentos 
de licitação ou em outra forma que o Comprador considerar 
aceitável. 

35.2 O fato de que o Licitante selecionado não cumpra o disposto na 
Cláusula 34 ou na Cláusula 35.1 das IAL constituirá causa 
suficiente para a anulação da adjudicação e para a execução da 
garantia de seriedade da proposta, em cujo caso o Comprador 
poderá adjudicar o Contrato ao licitante cuja oferta tiver sido 
avaliada como a segunda mais baixa ou convocar nova licitação. 

36. Corrupção ou 
práticas 
fraudulentas 

36.1 O Banco exige que tanto os mutuários (inclusive os beneficiários 
de empréstimos do Banco) como os licitantes, fornecedores e 
partes de contratos financiados pelo Banco observem a mais 
estrita conduta ética durante os processos de aquisição e 
execução de tais contratos.  No cumprimento dessa política, o 
Banco: 

a) define, para os propósitos desse princípio, as seguintes 
expressões: 
i)  “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou 

solicitar qualquer coisa de valor a fim de influenciar a 
atuação de um funcionário público durante o processo 
de aquisição ou na execução do Contrato; e 

ii) “prática fraudulenta” significa tergiversar os fatos a fim 
de influenciar o processo de aquisição ou a execução de 
um contrato em detrimento do mutuário e, inclusive, 
práticas colusórias entre licitantes (antes ou depois da 
apresentação das propostas) com vistas a estabelecer 
preços de oferta em níveis artificiais, não competitivos, 
e privar, dessa forma, o mutuário dos benefícios de uma 
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concorrência livre e aberta; 

b)  recusará uma proposta de adjudicação se constatou que o 
Licitante ao qual tiver sido recomendado adjudicar o 
Contrato tenha empregado práticas corruptas ou fraudulentas 
ao concorrer por tal contrato;  

c)  declarará uma empresa desqualificada, seja indefinidamente 
ou por determinado período, para a adjudicação de contratos 
financiados pelo Banco, se constatou em qualquer momento 
que tal empresa se utilizou de práticas corruptas ou 
fraudulentas ao concorrer por um contrato financiado pelo 
Banco ou na sua execução. 

36.2  Além disso, os licitantes deverão levar em conta as disposições 
dos itens 5.4 e 24.1 das Condições Gerais do Contrato. 
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Seção III. Dados da Licitação 
 
Os seguintes dados específicos sobre os bens que devem ser adquiridos complementarão, 
suplementarão ou modificarão as disposições das Instruções para os Licitantes (IAL).  Em caso de 
divergência, as disposições desta Seção prevalecem sobre as das IAL. 
 

Introdução 
IAL 1.1 Nome do Mutuário:  República Federativa do Brasil 

 

IAL 1.1 Número do empréstimo ou crédito: ------ 
 

IAL 4.1 Nome do Comprador:  AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) 
 

IAL 6.1 Endereço postal e números de telefone, telex e fax do Comprador. 
 

IAL 8.1 Idioma da proposta. 
As propostas, correspondência e documentos de licitantes do Brasil 
podem ser redigidas em português, salvo no caso de associações em 
participação ou grupos (joint-ventures) formados por empresas 
brasileiras e estrangeiras. 
 

 

Preço e moeda da proposta 
IAL 11.2 (a) 
 

O preço cotado para os bens provenientes do país do Comprador será 
EXW.  Deverão ser preenchidas a Lista de Preços de Bens e Serviços 
nacionais oferecidos no país do Comprador (propostas dos grupos A 
e B) com indicação da moeda ou moedas de pagamento. 
a) Os preços unitários e totais dos equipamentos, sem o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), posto fábrica carregado, incluindo 
embalagem, pintura na fábrica, ferramentas especiais, ensaios e 
conforme consta das Especificações Técnicas. 

b) No caso de haver matérias-primas principais ou componentes 
importados indicar, como percentagem do preço EXW, o custo da 
mão-de-obra, matéria-prima e componentes.  

c) Os preços unitários e totais dos transportes, inclusive seguro, sem 
ICMS, da fábrica até o local de entrega, descarregado. 

d) Os preços unitários e totais dos equipamentos, sem IPI e sem ICMS, 
posto local de entrega descarregado, incluindo embalagem, pintura 
na fábrica, ferramentas especiais e ensaios, conforme consta das 
Especificações Técnicas. 

IAL 11.2 (b) O preço cotado para os bens provenientes do exterior será CIF porto 
ou aeroporto de desembarque. Deverão ser preenchidas as Listas de 
Preços de Bens e Serivços Importados (propostas do grupo C) com 
indicação da moeda ou moedas de pagamento. 

 

a) Os preços unitários e totais, CIF - porto ou aeroporto de 
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desembarque dos bens propostos, sem Impostos sobre Importação 
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incluindo pintura na 
fábrica, ferramentas especiais e ensaios, conforme consta das 
Especificações Técnicas, embalagem para exportação, transporte da 
fábrica até o porto ou aeroporto de embarque, respectivamente, e 
fretes do porto ou aeroporto de embarque ao porto ou aeroporto de 
desembarque, inclusive seguros. A importação será feita pelo 
Comprador, porém os preços deverão incluir os custos do 
desembaraço alfandegário no Brasil e, ainda, um período mínimo de 
armazenamento no porto de desembarque, de 15 dias; 

Obs.:  Porto de desembarque - Porto do Rio de Janeiro - RJ; 
Aeroporto de desembarque - Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim, do Rio de Janeiro; 

b) Os preços unitários e totais dos transportes, sem ICMS, desde o porto 
ou aeroporto de desembarque até o local de instalação. Esses preços 
deverão incluir os serviços de desembaraço alfandegário. 

c) Os preços unitários e totais dos seguros de transporte, sem ICMS, 
desde o porto ou aeroporto de desembarque até o local de instalação. 

d) Os preços unitários e totais, sem II, IPI e ICMS - posto local de 
instalação descarregado, incluindo embalagem, pintura na fábrica, 
ferramentas especiais e ensaios, conforme consta das Especificações 
Técnicas. 

IAL 11.5 Somente os preços contratados em real serão reajustados. O 
reajustamento será feito periodicamente, a cada 12 meses contados a 
partir da data-base da proposta (Io), de acordo com o parágrafo 1o do 
artigo 3o da Medida Provisória no 1488, de 02/10/96, pela variação 
do índice da Coluna 36 - Máquinas e Equipamentos Industriais, 
publicada pela Fundação Getúlio Vargas, tendo por base o índice da 
data de referência da poposta de preços (Io) e o índice de trinta dias 
anteriores ao adiplemento de cada parcela do fornecimento, de 
acordo com o estabelecido nos Dados da Licitação. O reajustamento 
cessará na data contratual do evento gerador de cada parcela de 
faturamento. 

IAL 12.1 (a) A Cláusula 12.1, alínea a, não se aplica, a Cláusula 1.21, alínea b, 
aplica-se a todos os bens e serviços, e a expressão "provenientes do 
exterior" não se aplica. 
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Preparação e apresentação de propostas 
IAL 13.1 De acordo com o disposto na Cláusula 9 das IAL, o Licitante 

apresentará, como parte de sua proposta, documentos que 
comprovem sua elegibilidade para participar da licitação e suas 
qualificações para executar o Contrato, caso este lhe seja adjudicado. 
 A proposta poderá ser submetida por consórcio de até duas empresas e 
deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) incluir compromisso de constituição de consórcio assinado por 
ambos os membros, a ser devidamente lavrado e registrado caso 
a proposta venha a ser vencedora, no qual: 

i) os membros do consórcio se declarem solidariamente 
responsáveis pela execução do objeto contratual;  

ii) um dos membros seja designado líder, com poderes 
específicos para receber as instruções relativas à execução 
do Contrato, bem como os pagamentos devidos, em nome 
do consórcio. 

IAL 13.3 (d) 1) O Licitante, quando brasileiro ou quando participando da licitação 
em associação com empresa estrangeira, deverá apresentar a 
seguinte documentação comprobatória da sua habilitação jurídica, 
fiscal e econômico-financeira: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas três 
últimas alterações, bem como a comprovação de seus registros e 
arquivamento na Junta Comercial onde tiver sede a empresa. 

b) Ata da eleição da diretoria em exercício, publicada em órgão 
oficial, no caso de se tratar, o Licitante, de sociedade por ações, e 
prova de investidura da diretoria em exercício para as sociedades 
civis. 

c) Prova de identidade do representante legal da empresa 
responsável pela assinatura dos documentos da presente licitação 
com o respectivo instrumento de mandato. 

d)  Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda com a apresentação de cópia do respectivo 
cartão de CNPJ, dentro do prazo de validade, e nos cadastros de 
contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativos à sede do 
Licitante, pertinentes ao seu ramo de atividade e compatíveis 
com o objeto contratual. 

f) Cópias autenticadas do CND (Certidão Negativa de Débito) 
relativa ao INSS, e do CRS (Certificado de Regularidade de 
Situação), relativo ao FGTS, dentro do prazo de validade. 
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g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Licitante ou outra 
equivalente, na forma da lei, dentro do prazo de validade. 

h) Comprovação de capital social integralizado, registrado e 
publicado, igual ou superior a R$ 200 mil na data da entrega da 
proposta. 

i) Publicação em órgão oficial, ou cópia autenticada, do balanço 
correspondente ao último exercício social, acompanhado das 
respectivas demonstrações da conta de resultado. 

j) Demonstração de que o Licitante possui Índice de Liquidez 
Corrente - ILC - em valor igual ou superior a 1,2 (um vírgula 
dois), apurado pela aplicação da seguinte fórmula:  

  
ILC =  AC

PC  
  onde: 
 ILC - Índice de Liquidez Corrente 
 AC - Ativo Circulante 
 PC - Passivo Circulante 

 Obs.: 1) Tomar como base o Balanço Contábil referente 
ao último exercício fiscal ou social encerrado, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou 
publicado, o qual deverá acompanhar os cálculos 
apresentados. 

k) Certidão negativa do pedido de falência ou concordata, 
abrangendo os últimos 2 (dois) anos, expedida pelo distribuidor 
judicial da sede do Licitante, com data não anterior a 90 
(noventa) dias da data da entrega da proposta, quando não 
mencionado data de validade na própria certidão. 

 

Notas: 1) O Licitante com sede em outro Município ou 
Estado deverá apresentar, juntamente com as 
certidões negativas, documento emitido pelo 
juiz distribuidor local, ou autoridade 
equivalente, indicando os cartórios 
competentes para as distribuições 
mencionadas neste subitem. 

 

2) Para avaliação do prazo de validade das 
certidões exigidas na alínea k anterior, será 
considerada a data final de busca em 
detrimento da data de expedição, quando o 
período de busca estiver declarado na 
certidão. 

2) O Licitante, quando estrangeiro ou quando participando da 
licitação em associação com empresa brasileira, comprovará as 
exigências formuladas nos subitens 1, alíneas a a c, 1, alíneas j e k, 
mediante documentos equivalentes de seu país traduzidos por 
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tradutor juramentado, ficando desobrigado de apresentar os 
documentos relacionados nos subitens 1, alíneas e a g.  No caso do 
subitem 1, alínea h, para efeito de conversão para o real, será 
considerada a taxa de câmbio oficial de venda, definida pelo Banco 
Central do Brasil, até a data da entrega da proposta.   

3) O Licitante deverá apresentar, ainda, a documentação a seguir 
relacionada. Quando se tratar de proposta apresentada por uma 
associação de empresas, pelo menos uma delas deverá apresentar 
esta documentação: 

3.a) comprovação de ser o fabricante das Unidades Terminais 
Remotas (UTR); 

3.b) comprovação de ter experiência na atividade de integração e 
fornecimento de no mínimo 03 sistemas de telemetria 
hidrometeorológica, em conformidade com o objeto deste 
fornecimento, que totalizem, no mínimo, 4 estações 
hidrometeorológicas, mediante atestados fornecidos por clientes 
nos quais se declarem explicitamente as características, datas de 
fornecimento e de aceitação e quantidades fornecidas; 

i) Cada um dos sistemas apresentados como experiência 
comprovada deve atender integralmente aos seguintes requisitos: 

a) as UTR das estações hidrometeorológicas utilizadas devem 
ter sido produzidas pelo mesmo fabricante que o oferecido 
na PROPOSTA;  

b) o sistema deve incluir, no mínimo, 4 estações 
hidrometeorológicas remotas, cada uma delas com 
processador e software próprio para gerenciar a coleta de 
dados dos sensores hidrometeorológicos e/ou de qualidade 
de água a ela interligados e transmissão automática de 
dados coletados para uma estação central através de uma 
interface de comunicação independente, como rádio, 
telefone ou satélite; 

c) as estações hidrometeorológicas e/ou de qualidade de água 
consideradas devem incluir sensoreamento de pelo menos 
um dos seguintes parâmetros: nível d'água de rio, canal 
aberto, lago ou reservatório, chuva, pH, OD, condutividade, 
turbidez, temperatura da água, velocidade e direção do 
vento, temperatura do ar, umidade do ar, pressão 
atmosférica, radiação solar; 

d) as estações hidrometeorológicas consideradas devem estar 
instaladas em ambiente externo, com alimentação de 
energia e proteção elétrica próprias, independentes das 
demais estações e da estação central; 

e) o sistema deve estar em operação normal, com aceitação 
dada pelo cliente. 

3.c) especificar a localização e características da instalação 
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industrial onde será fabricado, integrado e testado o sistema 
proposto e apresentar relação dos principais fornecimentos de 
sistemas ou componentes do sistema semelhantes ao objeto da 
presente licitação nela produzidos, informando, 
necessariamente, as características específicas do fornecimento, 
aplicação e cliente atendido e quantidades fornecidas; 

3.d) quando estrangeiro, apresentar comprovante de possuir 
representante ou distribuidor no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente 
nas questões referentes a esta licitação; 

3.e) apresentar comprovante de que os transmissores e 
receptores propostos são homologados pelo operador do sistema 
de comunicação utilizado; 

3.f) apresentar comprovante de que os transmissores e 
receptores propostos são autorizados pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL); 

3.g) atender às demais exigências integrantes das Especificações 
Técnicas. 

4) Só serão aceitos documentos originais com assinaturas 
autenticadas e cópias autenticadas. 
 

IAL 14.3 (b) Serão necessários sobressalentes para 2 (dois) anos de operação. 

IAL 15.1 O valor da garantia de seriedade da proposta será de 2% (dois por 
cento ) do valor da proposta. 
 

IAL 16.1 Período de validade da proposta: 90 (noventa) dias consecutivos a 
partir da data de abertura das propostas. 

IAL 17.1 Número de cópias: 1 (uma cópia). 

IAL 18.2 (a) Endereço para onde devem ser enviadas as propostas: 

IAL 18.2 (b) Fornecimento da Rede de Estações Telemétricas Remotas. 

IAL 22.1 Hora, data e local de abertura das propostas: 
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Avaliação das propostas 
IAL 25.2 A moeda escolhida para a conversão a uma única moeda é o real. A 

taxa de câmbio a ser usada será a dada pelo Banco Central do Brasil a 
30 (trinta) dias anteriores à data fixada originalmente para a entrega 
das propostas. 

IAL 26.4 (h) O julgamento e a classificação das propostas serão efetuados pelo 
critério de “menor preço total“, obtido pela somatória dos preços totais 
de todos os itens das Lista de Preços de Bens e Serviços".  

IAL 26.5 (h) Não se aplica. 
 

IAL 27.1 Será aplicada a preferência nacional. 
 

 
Adjudicação do Contrato 

IAL 31.1  Percentual em que as quantidades serão aumentadas ou reduzidas: 
25% (vinte e cinco por ciento). 
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Seção IV.  Condições Gerais do Contrato 
Condições Geais do Contrato 

 

1. Definições 1.1 Neste Contrato, os seguintes termos serão interpretados na 
forma abaixo indicada: 

a) "Contrato" é o convênio celebrado entre o Comprador e o 
Fornecedor, segundo consta no formulário assinado pelas 
partes, inclusive todos os seus anexos e apêndices e todos 
os documentos anexados a título de referência. 

b) “Preço do Contrato" é o preço pagável ao Fornecedor, de 
acordo com o Contrato, pelo devido e total cumprimento 
de suas obrigações contratuais. 

c) “Bens" são todos os equipamentos, maquinaria e/ou outros 
materiais que o Fornecedor esteja obrigado a fornecer ao 
Comprador nos termos do Contrato. 

d) “Serviços" são os serviços complementares do 
fornecimento dos bens, tais como transporte e seguro e 
todos os serviços correlatos, tais como a instalação, o 
comissionamento, a assistência técnica, o treinamento e 
outras obrigações similares do Fornecedor, compreendidas 
no Contrato. 

e) “CGC” são as Condições Gerais do Contrato. 

f) “CEC” são as Condições Especiais do Contrato. 

g) “Comprador” é a organização que adquire os bens, 
especificada nas Condições Especiais do Contrato. 

h) “País do Comprador” é o país especificado nas Condições 
Especiais do Contrato. 

i) "Fornecedor" é a pessoa ou empresa que fornecerá os bens 
em virtude do Contrato, especificada nas Condições 
Especiais do Contrato. 

j) “Banco Mundial” é o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou a Associação 
Internacional de Fomento (AIF). 

k) "Local do projeto", quando pertinente, significa o lugar ou 
lugares definidos nas Condições Especiais do Contrato. 

l) “Dia” significa um dia civil (dia calendário). 
 

2. Aplicação 2.1 Estas Condições Gerais serão aplicáveis na medida em que não 
sejam substituídas por disposições constantes de outras partes 
do Contrato. 

3. País de origem 3.1 Todos os bens e serviços proporcionados de acordo com o 
Contrato deverão ter origem nos países e territórios elegíveis 
segundo as normas do Banco Mundial, conforme está 
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especificado nas CEC. 

3.2 Para os fins desta cláusula, "origem" é o lugar de onde os bens 
tenham sido extraídos, cultivados ou produzidos ou a partir de 
onde sejam proporcionados os serviços.  Um bem é produzido 
quando, por meio da fabricação, elaboração ou montagem 
importante  dos componentes obtém-se um novo produto, 
comercialmente reconhecível, que difira substancialmente de 
seus componentes em suas características básicas, finalidade ou 
uso. 

3.3 A origem dos bens e serviços e a nacionalidade do Fornecedor 
são conceitos diferentes. 

4. Normas de 
qualidade 

4.1 Os bens  fornecidos de acordo com este Contrato ajustar-se-ão 
às normas de qualidade mencionadas nas Especificações 
Técnicas e, quando neste caso não houver menção a normas 
aplicáveis, às normas de qualidade oficiais cuja aplicação seja 
apropriada no país de origem dos bens.  Essas normas deverão 
ser as mais recentes adotadas pela instituição correspondente. 

5. Uso dos 
documentos 
contratuais e 
informação 
Inspeção e 
auditoria por 
parte do Banco 

5.1 O Fornecedor não revelará, sem prévio consentimento escrito 
do Comprador, o Contrato nem nenhuma de suas disposições, 
nem nenhuma especificação, plano, projeto, padrão, amostra ou 
informação proporcionada pelo Comprador ou em seu nome 
que disser respeito ao Contrato, a pessoa alguma, salvo o 
pessoal contratado pelo Fornecedor com vistas ao cumprimento 
do Contrato.  A informação que proporcionar ao pessoal 
contratado será confidencial e só será fornecida na medida em 
que seja necessária ao cumprimento do Contrato. 

5.2 O Fornecedor não utilizará, sem prévio consentimento escrito 
do Comprador, nenhum dos documentos ou informação 
indicados na Cláusula 5.1 das CGC, salvo para os fins de 
cumprimento do Contrato. 

5.3 Os documentos indicados na Cláusula 5.1 das CGC, exceto o 
próprio Contrato, continuarão propriedade do Comprador e, se 
este requerer, lhe serão devolvidos (em todas as vias), depois de 
haver o Fornecedor cumprido o Contrato. 

5.4  O Fornecedor permitirá que o Banco inspecione as contas e 
registros do Fornecedor relacionados com sua parte na execução 
do Contrato e as submeta a auditoria por auditores contratados 
pelo Banco, se o Banco assim requerer. 

6. Direitos de 
patente 

6.1 O Fornecedor indenizará o Comprador no caso de reclamações 
de terceiros relacionadas com transgressões de direitos de 
patente, marca registrada ou desenho industrial ocasionados 
pela utilização dos bens ou parte deles no país do Comprador. 

 

7. Garantia de 
cumprimento 

7.1 O Licitante selecionado, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à 
data em que receber a notificação da adjudicação do Contrato, 
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conferirá ao Comprador uma garantia de cumprimento no valor 
especificado nas Condições Especiais do Contrato. 

7.2 O valor da garantia de cumprimento será pagável ao Comprador 
como indenização pelas perdas que ocasionar o não-
cumprimento das obrigações do Fornecedor com relação ao 
Contrato. 

7.3 A garantia de cumprimento será indicada na mesma moeda do 
Contrato ou em qualquer outra moeda de livre conversão que o 
Comprador considerar aceitável e será apresentada em uma das 
seguintes modalidades: 

a) garantia bancária ou carta de crédito irrevogável emitida 
por banco de prestígio estabelecido no país do Comprador 
ou no estrangeiro, que o Comprador considerar aceitável, 
na forma indicada nos documentos de licitação ou em 
outra forma que o Comprador considerar aceitável, ou 

b) um cheque administrativo 

7.4 A garantia de cumprimento será liberada pelo Comprador e 
devolvida ao Fornecedor, no mais tardar, 30 (trinta) dias depois 
da data em que o Fornecedor tiver cumprido todas as suas 
obrigações contratuais, inclusive as relativas à garantia de 
qualidade dos bens, salvo se houver indicação em contrário nas 
Condições Especiais do Contrato. 

8. Inspeção e 
testes 

8.1 O Comprador ou seu representante terão direito a inspecionar os 
bens ou submetê-los a prova, sem qualquer custo adicional, a 
fim de verificar sua correspondência com as especificações do 
Contrato.  Nas Condições Especiais do Contrato e nas 
Especificações Técnicas serão estipuladas as inspeções e os 
testes que o Comprador requerer, assim como o local em que 
serão realizados.  O Comprador notificará por escrito o 
Fornecedor, oportunamente, a identidade de todo representante 
que for designado para esse fim. 

8.2 As inspeções e os testes poderão ser realizados nas instalações 
do Fornecedor ou de seu(s) subcontratado(s), no local de 
entrega ou no local de destino final dos bens.  Quando forem 
realizados em dependências do Fornecedor ou de seu(s) 
subcontratado(s), serão proporcionadas aos inspetores todas as 
facilidades e a assistência necessárias, inclusive o acesso aos 
planos e dados sobre produção, sem qualquer ônus para o 
Comprador. 

8.3 Se os bens inspecionados ou testados não estiverem de acordo  
com as especificações, o Comprador poderá recusá-los e o 
Fornecedor deverá, sem ônus para o Comprador, substituí-los 
ou modificá-los em tudo o que for necessário para que 
correspondam às especificações. 

8.4 A inspeção, teste ou aprovação dos bens pelo Comprador ou 
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seus representantes antes de seu embarque do país de origem 
não limitará nem anulará de forma alguma o direito do 
Comprador de inspecionar, submeter a teste e, quando 
necessário, recusar os bens à sua chegada a seu país. 

8.5 Nada do disposto na Cláusula 8 das CGC eximirá o Fornecedor 
de suas obrigações em matéria de garantia ou qualquer outra 
estipulada no Contrato. 

9. Embalagem 9.1 O Fornecedor acondicionará os bens na forma necessária para 
impedir que se danifiquem ou deteriorem durante o transporte 
para o lugar de destino final indicado no Contrato.  O 
acondicionamento deve ser adequado para resistir, sem 
restrições, à manipulação brusca e descuidada, assim como à 
exposição a temperaturas extremas, sal e precipitações durante a 
travessia, e sua disposição em espaços abertos.  No tamanho e 
peso das embalagens serão considerados, quando for o caso, a 
distância do lugar de destino final dos bens e a falta de 
equipamento pesado de carga e descarga em todos os pontos em 
que os bens devam ser submetidos a baldeação. 

9.2 O acondicionamento, as marcas e os documentos que sejam 
colocados dentro e fora dos volumes deverão atender 
estritamente aos requisitos especiais  consignados no Contrato, 
e qualquer outro requisito, se houver, especificado nas 
Condições  Especiais do Contrato e quaisquer outras instruções 
dadas pelo Comprador. 

10. Entrega e 
documentos 

10.1 O Fornecedor fará entrega dos bens ao Comprador de acordo 
com o disposto na Lista de Bens e Serviços e Plano de Entrega. 
 Pormenores dos documentos de embarque e outros que o 
Fornecedor deva apresentar estão indicados nas Condições 
Especiais do Contrato. 

10.2 Para os fins do Contrato, os termos "EXW", "FOB", "FCA", 
"CIF", "CIP" e outros termos comerciais utilizados para 
descrever as obrigações das partes terão o significado atribuído 
a tais termos na edição em vigor da publicação conhecida como 
Incoterms, publicada pela Câmara de Comércio Internacional, 
em Paris. 

10.3 Os documentos que o Fornecedor deve proporcionar são 
especificados nas CEC. 

11. Seguros 11.1 Todos os bens fornecidos em virtude deste Contrato estarão 
totalmente segurados, em moeda de livre conversão, na forma 
especificada nas CEC, contra as perdas e danos que possam 
ocorrer durante sua fabricação ou aquisição, transporte, 
armazenagem e entrega. 

11.2 Quando o Comprador solicitar que a entrega dos bens seja feita 
com base em CIF ou CIP, o Fornecedor contratará e pagará o 
seguro, designando o Comprador como beneficiário.  Quando a 
entrega for FOB ou FCA, o Comprador será responsável pela 
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contratação do seguro. 

12. Transporte 12.1 Quando, em virtude do Contrato, o Fornecedor entregar os bens 
FOB, este será responsável por contratar e pagar o transporte de 
tais bens, inclusive sua colocação no convés do navio, no porto 
de embarque especificado.  O custo desse transporte deverá ser 
incluído no preço do Contrato.  Quando, em virtude do 
Contrato, o Fornecedor precisar entregar os bens FCA, o 
transporte desses bens e sua entrega até sua colocação sob a 
custódia do transportador no lugar indicado pelo Comprador ou 
em outro lugar acordado será contratado e pago  pelo 
Fornecedor, e essa despesa deverá ser incluída no preço do 
Contrato. 

12.2 Quando, em virtude do Contrato, o Fornecedor deva entregar os 
bens CIF ou CIP, o transporte desses bens até o porto ou outro 
lugar de destino no país do Comprador especificado no 
Contrato será contratado e pago pelo Fornecedor, essa despesa 
deverá ser incluída no preço do Contrato. 

12.3 Quando, em virtude do Contrato, o Fornecedor deva transportar 
os bens até um lugar de destino especificado no país do 
Comprador, definido como o local do projeto, o transporte até 
tal lugar de destino no país do Comprador, inclusive o seguro e 
a armazenagem, conforme constará do Contrato, será contratado 
pelo Fornecedor, e essa despesa deverá ser incluída no preço do 
Contrato. 

12.4 Quando, em virtude do Contrato, o Fornecedor deva entregar os 
bens CIF ou CIP, não haverá qualquer restrição a respeito da 
escolha da transportadora.  Quando, em virtude do Contrato, o 
Fornecedor deva (a) entregar os bens FOB ou FCA e (b) 
organizar, por determinação e a cargo do Comprador, o 
transporte internacional em navios especificados ou de bandeira 
do país do Comprador, o Fornecedor poderá contratar os fretes 
com outras transportadoras, caso os navios especificados ou de 
bandeira do país do Comprador não estiverem disponíveis para 
transportar os bens dentro do(s) prazo(s) de entrega 
especificado(s) no Contrato. 

13. Serviços 
conexos 

13.1 O Fornecedor deverá prestar um ou mais dos seguintes serviços, 
além dos serviços complementares, se houver, especificados nas 
CEC: 

a) executar ou supervisionar no local do projeto a montagem 
e/ou o comissionamento dos bens proporcionados; 

b) fornecer as ferramentas necessárias à montagem e/ou 
manutenção dos bens proporcionados; 

c) fornecer um manual pormenorizado de operação e 
manutenção referente a cada unidade correspondente dos 
bens proporcionados; 

d) executar ou supervisionar a manutenção e/ou o conserto 



Seção IV:  Condições Gerais do Contrato 
 

 36 

dos bens fornecidos durante um período acordado entre as 
partes, entendendo-se que tais serviços não eximem o 
Fornecedor de Qualquer das obrigações que lhe digam 
respeito por força do Contrato em matéria de garantia, e 

e) capacitar os funcionários do Comprador, nas instalações 
do Fornecedor e/ou no local do projeto, com relação à 
montagem, comissionamento, operação, manutenção e/ou 
conserto dos bens fornecidos. 

13.2 Os preços à conta do Fornecedor, relativamente aos serviços 
conexos anteriormente mencionados, se não estiverem incluídos 
no preço do Contrato dos bens, serão acordados de antemão 
pelas partes e não ultrapassarão os preços em vigor cobrados 
pelo Fornecedor a outros clientes por serviços similares. 

14. Sobressalentes 14.1 Conforme seja especificado nas CEC, poder-se-á exigir do 
Fornecedor que proporcione qualquer um dos seguintes 
materiais, notificações e informação relativamente aos 
sobressalentes que o Fornecedor fabrique ou distribua: 
a) os sobressalentes que o Comprador desejar comprar do 

Fornecedor, entendendo-se que isso não exime o 
Fornecedor de qualquer das obrigações que lhe digam 
respeito por força do Contrato em matéria de garantia, e 

b) caso os sobressalentes deixem de ser produzidos 
 i) notificação antecipada ao Comprador de que os 

sobressalentes deixarão de ser fabricados, com 
suficiente antecedência para que o Comprador possa 
adquirir a quantidade de que necessite, e 

ii) quando os sobressalentes deixarem de ser 
fabricados, os planos, projetos e especificações dos 
sobressalentes, se o Comprador os solicitar, sem 
custo para este. 

 

15. Garantia dos 
bens 

15.1 O Fornecedor assegura que todos os bens proporcionados em 
virtude do Contrato são novos, sem uso, do modelo mais 
recente ou atual e incluem todas as melhorias recentes quanto a 
projeto e materiais, exceto se o Contrato dispuser em contrário. 
 O Fornecedor assegura, ainda, que todos os bens 
proporcionados em virtude do Contrato não apresentarão 
defeitos em decorrência do projeto, materiais ou mão-de-obra 
(exceto se o Comprador houver especificado o projeto e/ou os 
materiais) ou de algum ato ou omissão do Fornecedor  que 
possam se manifestar durante o uso normal dos bens nas 
condições imperantes no país de destino final. 

15.2 Salvo se houver disposição em contrário nas CEC, a garantia 
permanecerá válida durante o período que se encerrar primeiro 
dentre os dois seguintes: 12 (doze) meses a partir da data em 
que os bens tenham sido entregues em sua totalidade, ou em 
parte, conforme o caso, e tenham sido aceitos no lugar final de 



Seção IV:  Condições Gerais do Contrato 
 

 37 

destino indicado no Contrato, ou 18 (dezoito) meses a partir da 
data de embarque no porto ou lugar de embarque no país de 
origem. 

15.3 O Comprador notificará imediatamente o Fornecedor, por 
escrito, qualquer reclamação coberta por esta garantia. 

15.4 Ao receber essa notificação, o Fornecedor consertará ou 
substituirá, no período especificado nas CEC com razoável 
rapidez, os bens defeituosos em sua totalidade ou em parte, sem 
qualquer ônus para o Comprador, exceto, se for o caso, o custo 
do transporte dentro do país dos bens consertados ou 
substituídos em sua totalidade ou em parte, desde EXW ou 
desde o porto ou lugar de destino acordado até o lugar final de 
destino. 

15.5 Se o Fornecedor, depois de haver sido notificado, não reparar os 
defeitos no prazo determinado nas CEC, o Comprador poderá, 
dentro de um prazo razoável, tomar as medidas necessárias para 
corrigir a situação, a conta e risco do Fornecedor e sem prejuízo 
dos demais direitos que o Comprador possa ter com respeito ao 
Fornecedor em virtude do Contrato. 

16. Pagamento 16.1 A forma e condições em que serão efetuados os pagamentos ao 
Fornecedor em virtude do Contrato serão estipuladas nas CEC. 

16.2 O Fornecedor apresentará ao Comprador pedidos de pagamento 
por escrito, anexando faturas que especifiquem, conforme o 
caso, os bens entregues e os serviços executados, assim como os 
documentos de embarque, de acordo com a Cláusula 10 das 
CGC, e depois de haver cumprido outras obrigações 
estabelecidas no Contrato. 

16.3 O Comprador efetuará os pagamentos prontamente, sem 
exceder, sob qualquer hipótese, o prazo de 60 (sessenta) dias a 
partir da data em que o Fornecedor houver apresentado fatura 
ou pedido de pagamento. 

16.4 A moeda ou moedas em que o pagamento deva ser efetuado ao 
Fornecedor, de acordo com o Contrato, será especificada nas 
Condições Especiais do Contrato, sujeito ao seguinte princípio 
geral: o pagamento será realizado na moeda ou moedas que 
estiverem indicadas na proposta do Fornecedor. 

 

16.5  Todos os pagamentos serão efetuados na moeda ou moedas 
especificadas nas Condições Especiais do Contrato (CEC),  de 
acordo com a Cláusula 16.4 das Condições Gerais do Contrato 
(CGC).  Se tanto a moeda especificada quanto o euro, em 
função de participação como membro da União Monetária 
Européia (UME), forem válidos no país da moeda especificada, 
os pagamentos também podem ser efetuados em euro.  Caso a 
moeda especificada tenha perdido validade no país da moeda 
especificada em função de participação como membro da UME, 
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os pagamentos deverão ser efetuados pelo valor correspondente 
do euro.  A conversão do valor da moeda especificada para 
euro, em ambos os casos, será efetuada de acordo com a taxa de 
câmbio oficial aplicável no país da moeda especificada. 

17. Preços 17.1 Os preços faturados pelo Fornecedor pelos bens entregues e 
pelos serviços prestados de acordo com o Contrato não diferirão 
dos que tenham sido cotados em sua proposta, exceto os 
reajustes de preços autorizados nas Condições Especiais do 
Contrato ou no pedido de prorrogação da validade da proposta 
apresentado pelo Comprador, conforme o caso. 

18. Autorização de 
alterações 

18.1 O Comprador poderá, a qualquer momento, mediante 
autorização escrita dirigida ao Fornecedor, de acordo com a 
Cláusula 31 das Condições Gerais do Contrato, realizar 
alterações no contexto geral do Contrato, em um ou mais dos 
seguintes aspectos: 

a) Planos, projetos ou especificações, quando os bens que 
devam ser fornecidos nos termos do Contrato tenham sido 
fabricados especificamente para o Comprador; 

b) a forma de embarque ou embalagem; 

c) o lugar de entrega; e/ou 

d) os serviços que o Fornecedor deva proporcionar. 

18.2 Se qualquer dessas alterações vier aumentar ou reduzir o custo 
ou o prazo necessário para que o Fornecedor execute qualquer 
parte dos trabalhos compreendidos no Contrato, será efetuado 
um ajuste proporcional ao preço do Contrato ou ao plano de 
entrega, ou aos dois, e o Contrato será emendado da mesma 
forma.  O Fornecedor apresentará os pedidos de reajuste 
decorrentes desta cláusula no prazo de 30 (trinta) dias após a 
data em que receber a autorização de alteração do Comprador. 

 

19. Modificações 
do Contrato 

19.1 Sujeito ao disposto na Cláusula 18 das CGC, qualquer variação 
ou modificação das condições do Contrato só serão processadas 
mediante emenda escrita assinada pelas partes. 

 

 

20. Cessão 20.1 O Fornecedor não cederá no todo ou em parte as obrigações que 
houver contraído em virtude do Contrato, exceto se contar com 
o consentimento prévio, por escrito, do Comprador. 

 

21. Subcontratos 21.1 O Fornecedor notificará o Comprador, por escrito, qualquer 
subcontrato que adjudicar em virtude do Contrato, caso isso não 
esteja previsto em sua proposta.  Tal notificação, tenha ou não 
sido incluída na proposta ou efetuada posteriormente, não 
eximirá o Fornecedor de qualquer de suas responsabilidades ou 
obrigações contraídas em virtude do Contrato. 
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21.2 Os subcontratos deverão atender às disposições da Claúsula 3 
das CGC. 

 

22. Atrasos do 
Fornecedor 

22.1 O Fornecedor proporcionará os bens e serviços de acordo com o 
cronograma especificado pelo Comprador na Lista de Bens e 
Serviços e Plano de Entrega. 

22.2 Se, em qualquer momento da execução do Contrato o 
Fornecedor ou seu(s) subcontratado(s) deparar(em) uma 
situação que impeça o fornecimento oportundo dos bens ou 
serviços, o Fornecedor notificará de imediato o Comprador, por 
escrito, do atraso, sua possível duração e sua(s) causa(s).  O 
Comprador, tão logo seja possível depois de receber a 
notificação, avaliará a situação e poderá, a seu critério, 
prorrogar o prazo do fornecimento, com ou sem pagamento por 
perdas e danos, em cujo caso a prorrogação será ratificada pelas 
partes mediante emenda ao Contrato. 

22.3 Exceto o disposto na Cláusula 25 das CGC, os atrasos do 
Fornecedor no cumprimento de suas obrigações relativas a 
entregas implicarão, para o Fornecedor, situação passível de 
pagamento por perdas e danos, segundo a Cláusula 23 das CGC, 
salvo se o Fornecedor e o Comprador acordarem prorrogação, 
de acordo com a Cláusula 2.2, de tais condições. 

 

23. Indenização  
por perdas e danos 

2.3.1 Se o Fornecedor não proporcionar os bens ou serviços, no todo 
ou em parte, dentro do(s) prazo(s) especificado(s) no Contrato 
de acordo com a Cláusula 25 das CGC, o Comprador, sem 
prejuízo dos demais recursos de que disponha em virtude do 
Contrato, poderá deduzir do preço deste, a título de indenização 
por perdas e danos, um montante equivalente ao percentual do 
preço no local de entrega dos bens em atraso ou dos serviços 
não proporcionados que for estabelecido nas CEC, por cada 
semana, ou parte de uma semana, de atraso até que a entrega 
dos bens ou a prestação dos serviços ocorra, até o máximo do 
percentual especificado em tais condições.  Uma vez atingido 
esse máximo, o Comprador poderá considerar a rescisão do 
Contrato, nos termos da Cláusula 24 das CGC. 

 

24. Rescisão por 
não-cumprimento 

24.1 O Comprador poderá, sem prejuízo dos demais recursos de que 
disponha em caso de não-cumprimento do Contrato por parte do 
Fornecedor, rescindir o Contrato, no todo ou em parte, mediante 
notificação escrita ao Fornecedor, se: 

a)   o Fornecedor não entregar qualquer ou todos os bens dentro 
do(s) prazo(s) fixado(s) no Contrato ou já prorrogado(s) 
pelo Comprador, de acordo com a Cláusula 22 das CGC, 
ou 

b)   o Fornecedor não cumprir qualquer outra das obrigações 
previstas no Contrato; 
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c)  se o Fornecedor, a critério do Comprador, houver utilizado 
práticas corruptas ou fraudulentas ao concorrer pelo 
Contrato ou na sua execução.  Para os fins desta cláusula:  

"prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou solicitar 
qualquer coisa de valor com o fim de influenciar a ação de um 
funcionário público durante o processo de licitação ou a 
execução do Contrato; 

“prática fraudulenta" significa uma falsa representação dos 
fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou  
execução de um contrato em detrimento do mutuário e inclui 
práticas colusórias entre licitantes (antes ou depois da 
apresentação de propostas) com vistas a estabelecer  preços de 
oferta em níveis artificiais, não competitivos, impedindo, desse 
modo, o mutuário de usufruir dos benefícios da concorrência 
livre e aberta. 

24.2 O Comprador, se rescindir o Contrato em todo ou em parte, nos 
termos da Cláusula 24.1 das CGC, poderá adquirir, nas 
condições e forma que considerar apropriadas, bens ou serviços 
similares aos não proporcionados, e o Fornecedor deverá pagar 
ao Comprador todo o custo adicional implícito.  Não obstante, o 
Fornecedor deverá continuar a cumprir as obrigações inerentes 
à parte do Contrato que não seja rescindida. 

 

25. Força maior 25.1 Não obstante o disposto nas Cláusulas 22, 23 e 24 das CGC, o 
Fornececor não estará sujeito à execução da garantia de 
cumprimento, à indenização por perdas e danos ou à rescisão do 
Contrato pelo não-cumprimento no caso e na medida em que o 
atraso no cumprimento ou não-cumprimento de suas obrigações 
em virtude do Contrato seja devido a motivo de força maior. 

25.2 Para os efeitos desta cláusula, por "força maior" entender-se-á 
uma situação incontrolável por parte do Fornecedor, que não 
seja devida a falta ou negligência de sua parte, e imprevisível.  
Tais eventos podem incluir - sem que esse enunciado seja 
exclusivo - ações do Comprador em sua qualidade soberana, 
guerras ou revoluções, incêndios, inundações, epidemias, 
restrições por quarentena e embargos à carga. 

25.3 Se houver situação de força maior, o Fornecedor notificará 
prontamente e por escrito o Comprador sobre tal situação e suas 
causas.  Salvo se receber instruções em contrário e por escrito 
de parte do Comprador, o Fornecedor continuará a cumprir as 
obrigações implícitas ao Contrato na medida em que isso seja 
razoavelmente prático, e procurará todos os meios alternativos 
para honrar o compromisso que sejam razoáveis e não sejam 
excluídos por tal situação de força maior. 

26. Rescisão por 
insolvência 

26.1 O Comprador poderá rescindir o Contrato a qualquer momento 
mediante notificação por escrito ao Fornecedor, sem qualquer 
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indenização ao Fornecedor, se este for declarado em falência ou 
insolvência, sempre que tal rescisão não prejudique ou afete 
qualquer direito a ação ou recurso que tenha ou pudesse ter o 
Comprador. 

 

27. Rescisão por 
conveniência 

27.1 O Comprador poderá, a qualquer momento, rescindir no todo ou 
em parte o Contrato por razões de conveniência mediante 
notificação escrita ao Fornecedor.  A notificação indicará que a 
rescião se deve a conveniência do Comprador, em que medida 
são rescindidas as obrigações do Fornecedor em virtude do 
Contrato e a data em que a rescisão passará a vigorar. 

27.2 Os bens que estejam concluídos e prontos para despacho dentro 
dos 30 (trinta) dias seguintes à data de recebimetno da 
notificação de rescisão serão adquiridos pelo Comprador nas 
condições e preços estabelecidos no Contrato.  Com respeito 
aos demais bens, o Comprador poderá escolher entre o seguinte: 

a) que qualquer parte dos bens seja completada e entregue 
nas condições e preços estabelecidos no Contrato, e/ou 

b)     que o restante seja cancelado e que ao Fornecedor seja 
paga uma importância acordada pelos bens e serviços 
parcialmente concluídos e pelos materiais e sobressalentes 
comprados previamente pelo Fornecedor. 

 

28.  Solução de 
controvérsias 

28.1 O Comprador e o Fornecedor envidarão todos os esforços para 
solucionar, de forma amistosa, mediante negociações diretas 
informais, as controvérsias e divergências que surjam entre eles 
em virtude do Contrato ou com relação a ele. 

28.2 Se, depois de transcorridos 30 (trinta) dias a partir do início de 
tais negociações informais, o Comprador e o Fornecedor não 
conseguirem resolver amistosamente uma controvérsia 
decorrente do Contrato, qualquer uma das partes poderá pedir 
que a controvérsia seja encaminhada aos mecanismos formais 
indicados nas CEC.  Esses mecanismos poderão incluir, mas 
sem a isso se limitar, a conciliação por mediação de um 
terceiro, a apresentação ao veredicto de um tribunal nacional ou 
internacional acordado pelas partes e/ou a arbitragem 
internacional. 

 

29. Idioma 29.1 O Contrato será redigido no idioma indicado nas CEC.  Sujeito 
à Clausula 30 das Condições Gerais do Contrato, a versão 
redigida no idioma indicado prevalecerá para a interpretação do 
Contrato.  Qualquer correspondência e demais documentos 
relativos ao Contrato que sejam cursados pelas partes serão 
redigidos nesse mesmo idioma. 

 

30. Leis aplicáveis 30.1 O Contrato será interpretado de acordo com as legislação do 
país do Comprador, salvo se houver disposição em contrário nas 
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CEC. 
 

31. Notificações 31.1 Qualquer notificação entre as partes relacionada com o Contrato 
será feita por escrito ou por telegrama, telex ou fax e será 
confirmada por escrito à parte pertinente no endereço 
espcificado para tal fim nas CEC. 

31.2 A notificação entrará em vigor no momento de sua entrega ou 
na data de entrada em vigor especificada na notificação, se tal 
data for superior. 

32. Impostos e 
direitos 

32.1 O Fornecedor estrangeiro será totalmente responsável pelo 
pagamento de todos os impostos, direitos de marca, direitos de 
licença e outros tributos que sejam exigíveis fora do país do 
Comprador. 

32.2 O Fornecedor nacional será totalmente responsável por todos os 
impostos, direitos, direitos de patente, etc., que seja necessário 
pagar até o momento em que os bens contratados sejam 
entregues ao Comprador.   
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Seção V.  Condições Especiais do Contrato 
Condições Especiais do Contrato 

 
 
As seguintes Condições Especiais do Contrato (CEC) complementam as Condições Gerais do 
Contrato (CGC).  Em caso de controvérsia, as disposições aqui indicadas prevalecerão sobre as das 
CGC.  O número da cláusula correspondente das CGC consta entre parênteses. 

1. Definições (Cláusula 1 das CGC) 
 

Cláusula 1.1, alínea g, das CGC - Nome do Comprador: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
(ANA) 

Cláusula 1.1, alínea h, das CGC - País do Comprador: República Federativa do Brasil 

Cláusula 1.1, alínea i, das CGC - Nome do Fornecedor: 
 

2. País de origem (Cláusula 3 das CGC)  
 

Todos os países e territórios indicados na Seção IX dos documentos de licitação, intitulada 
"Elegibilidade para o fornecimento de bens, construção de obras e provisão de serviços nas 
aquisições financiadas pelo Banco". 

 

3. Garantia de cumprimento (Cláusula 7 das CGC) 
 

Cláusula 7.1 das CGC—O montante da garantia de cumprimento, como percentual do valor 
do Contrato, será de 10% (dez por cento) do valor do Contrato. 
 

4. Inspeção e testes (Cláusula 8 das CGC) 
 

A seguinte disposição especial complementará a Cláusula 8.1 das CGC: Correrão por conta do 
Fornecedor todas as despesas referentes ao deslocamento e estada de 1 (um)  inspetor do 
Comprador para verificação e acompanhamento dos testes dos equipamentos referidos nas 
Especificações Técnicas. 

 

5. Embalagem (Cláusula 9 das CGC)   
 

As seguintes disposições especiais complementarão a Cláusula 9.2 das CGC: As embalagens 
atenderão ao disposto nas Especificações Técnicas. 

 

6. Entrega e documentos (Cláusula 10 das CGC) 
 

Cláusula 10.3 das CGC—  
a) No caso de bens importados, tendo sido efetuado o embarque o Fornecedor entregará ao 

Comprador os seguintes documentos: 
i) cópia da fatura do Fornecedor em que constem a descrição, quantidade, preço 

unitário e valor total dos bens;   
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ii) original e três cópias do conhecimento de embarque negociável,  colocado a bordo, 
com a indicação "frete pago" e três cópias do conhecimento de embarque não 
negociável;  

iii) cópias da lista de embarque com indicação do conteúdo de cada volume; 

iv) certificado de seguro; 

v)  certificado de garantia do fabricante ou Fornecedor; 

vi) certificado de inspeção, emitido pela entidade inspetora autorizada, e o relatório de 
inspeção da fábrica do Fornecedor; e 

vii) certificado de origem. 
 

O Comprador deverá receber os documentos acima mencionados, pelo menos, com uma 
semana de antecedência à data de chegada dos bens no porto ou lugar de destino e, caso não os 
receba, o Fornecedor será responsável por qualquer gasto resultante disso. 

 
b) No caso de bens nacionais: uma vez entregues os bens nos lugares de sua instalação, os 

seguintes documentos: 

i) cópias da fatura do Fornecedor em que constem a descrição, quantidade, preço 
unitário e valor total dos bens; 

ii)  certificado de garantia do fabricante ou Fornecedor; 

iii) certificado de inspeção emitido pela entidade inspetora autorizada e relatório de 
inspeção da fábrica do Fornecedor; e 

iv) certificado de origem. 
 

7. Seguros (Cláusula 11 das CGC) 
 

Cláusula 11.1 das CGC— O valor do seguro será equivalente a 110% do valor CIP dos bens 
"de almoxarifado para almoxarifado" do tipo "contra todos os riscos", com cláusulas de risco 
de guerra e greves. 

 

8. Serviços conexos (Cláusula 13 das CGC) 
 

Cláusula 13.1 das CGC— Serão fornecidos os seguintes serviços conexos: 
Desembaraço alfandegário dos equipamentos e seu transporte aos locais de instalação, 
instalação dos equipamentos, testes e comissionamento do sistema e treinamento da equipe 
técnica de operação.  
 

9. Sobressalentes (Cláusula 14 das CGC) 
 

Cláusula 14.1 das CGC - O Fornecedor deverá manter suficiente estoque para garantir o 
fornecimento imediato de sobressalentes consumíveis para os bens. O Fornecedor garantirá o 
fornecimento de sobressalentes com características perfeitamente compatíveis (mecânica e 
eletricamente) com o equipamento fornecido por um período mínimo de 7 (sete) anos após a 
data de assinatura do Contrato, a preços compatíveis com os exercidos neste Contrato, 
devidamente reajustados.  

10. Garantia dos bens (Cláusula 15 das CGC)  
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Cláusula 15.2 das CGC - Como modificação parcial das disposições, a garantia dos bens será 
válida por um período de 12 (doze) meses após o início da operação ou de 24 (vinte e quatro 
meses) após a data de entrega do material, prevalecendo o fato que ocorrer primeiro.  Além 
disso, o Fornecedor cumprirá as garantias de funcionamento e/ou consumo especificadas no 
Contrato.  Se, por razões atribuíveis ao Fornecedor, o funcionamento e o consumo garantidos 
não sejam obtidos em todo ou em parte, o Fornecedor poderá, a seu critério, proceder às 
mudanças, modificações e/ou complementações que sejam necessárias para que os bens ou 
alguma parte deles atinjam os níveis contratuais segurados e estipulados no Contrato, a suas 
custas e expensas, e submeter os bens a outros testes no que concerne a funcionamento, de 
acordo com a Cláusula 4 das Condições Especiais do Contrato. 

Cláusulas 15.4 e 15.5 das CGC - Dentro do prazo de garantia, o período para correção de 
defeitos será  o indicado no item 6 da Subseção III das Especificações Técnicas (Seção VII). 

 

11. Pagamento (Cláusula 16 das CGC)   
 

Cláusula 16.1 das CGC - Os pagamentos devidos em decorrência da execução dos 
fornecimentos serão efetuados de acordo com os percentuais abaixo indicados, em (indicar 
moeda ou moedas), após o adimplemento de cada parcela e até o 30º (trigésimo) dia corrido, 
contados a partir do recebimento dos respectivos documentos de cobrança:  

a) Equipamentos (item 1 da Lista de Preços dos Bens e Serviços - Seção VIII.  Formulários 
padrão 
i) 20% (vinte por cento) do valor total do item 1, a título de antecipação, após a 

assinatura do contrato e contra a apresentação de uma garantia bancária pelo valor 
equivalente. A garantia permanecerá em vigor até a entrega total dos equipamentos 
nos locais de instalação; 

ii) 70 % (setenta por cento) do valor total do item 1, após a entrega dos equipamentos 
nos locais de instalação;  

iii) 10% (dez por cento) do valor total do item 1, após a emissão do Certificado de 
Aceitação Final.  

 
b) Seviços (item 2 da Lista de Preços de Bens e Serviços  - Seção VIII.  Formulários padrão 

i) 10% (dez  por cento) do valor total do item 2, a título de adiantamento e após o inicio 
dos serviços de instalação e contra a apresentação de uma garantia bancária pelo 
valor equivalente. A garantia permanecerá em vigor até o término do 
comissionamento e treinamento. 

ii) 80% (oitenta por cento) do valor total do item 2 serão pagos em parcelas mensais no 
valor pro rata das estações instaladas no mês; 

iii) 10% (dez  por cento) do valor total do item 2 após o término do comissionamento e 
treinamento e emissão do Certificado de Aceitação Final. 
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12. Preços (Cláusula 17 das CGC) 
 

Cláusula 17.1 das CGC - Somente os preços contratados em real serão rajustados. O 
reajustamento será feito periodicamente, a cada 12 meses contados a partir da data-base da 
proposta (Io), de acordo com o parágrafo 1o do artigo 3o da Medida Provisória no 1488, de 
02/10/96, pela variação do índice da Coluna 36 - Máquinas e Equipamentos Industriais, 
publicada pela Fundação Getúlio Vargas, tendo por base o índice da data de referência da 
proposta de preços (Io) e o índice de trinta dias anteriores ao adiplemento de cada parcela do 
fornecimento, de acordo com o estabelecido nos Dados da Licitação. O reajustamento cessará 
na data contratual do evento gerador de cada parcela de faturamento. 

 

13. Indenização por perdas e danos (Cláusula 23 das CGC) 
 

Cláusula 23.1 das CGC - A taxa aplicável será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por 
cada semana ou parte de uma semana e o máximo não excederá a 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato. 

 

14. Solução de controvérsias (Cláusula 28 das CGC) 
 

Cláusula 28.2 das CGC— Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste 
Contrato, o foro competente é a Comarca do Distrito Federal (Brasilia), com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

15. Idioma (Cláusula 29 das CGC) 
 

Cláusula 29.1 das CGC—O idioma será o português. 
 

16. Notificações (Cláusula 31 das CGC) 
 

Cláusula 31.1 das CGC  
— Endereço do Comprador para os fins das notificações: 
—Endereço do Fornecedor para os fins das notificações: 
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Seção VI.  Lista de Bens e Serviços e Plano de Entrega 
 
1. Lista de bens e serviços 
 
Os bens e serviços objeto do fornecimento estão especificados e quantificados na Seção VII.  
Especificações Técnicas. Sua relação consolidada é apresentada no quadro a seguir: 
 

Item Lista de Bens e Serviços Quantidade 

A Equipamentos  

A.1 Estação remota existente do tipo PFQ 1 

A.2 Estações remotas novas do tipo PFQ  14 

A.3 Estações remotas completas novas do tipo PFQc 5 

A.4 Estação completa existente na ETA Guandu do tipo PFQc 1 

A.5 Estação receptora 1 

A.6 Sobressalentes (adotado 3 estações tipo PFQ) 3 

A.7 Upgrade nas estações existentes  2 

B. Serviços  

B.1 Projeto executivo da rede telemétrica  e elaboração de manuais  - 

B.2 Desembaraço alfandegário e transporte dos equipamentos aos locais 
de instalação   

- 

B.3 Instalação da estação receptora e das estações novas - 

B.4 Upgrade nas estações existentes - 

B.5 Aceitação em fábrica - 

B.6 Comissionamento - 

B.7 Treinamento  
 

2. Plano de entrega 
 
§1o.  O Plano de Entrega apresentado abaixo é uma mera proposição para o desenvolvimento das 

diversas fases de implantação da rede telemétrica. O Fornecedor, em sua proposta, deverá 
apresentar o seu cronograma de fornecimento, considerando, todavia, como marcos básicos, que: 

a) ao final do sexto mês da validade do contrato os equipamentos deverão estar completamente 
fornecidos, entendendo-se como fornecimento sua colocação nos locais de instalação; 

b) ao final do décimo mês da validade do contrato o sistema deverá estar comissionado e o 
treinamento encerrado; 

c) o intervalo de tempo entre o fornecimento ao Comprador dos dados e especificações 
necessários à execução da infra-estrutura para receber os equipamentos e o inicio da instalação 
será de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
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Seção VII.  Especificações Técnicas 
 
O “Projeto de Concepção da Rede Telemétrica de Monitoramento da Quantidade e Qualidade da 
Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul” - PPG-RE-027-R0 apresenta as diretrizes básicas para a 
implantação do sistema de monitoramento que dará o suporte necessário à gestão dos recursos 
hídricos da bacia. Estas Especificações Técnicas contêm os requisitos a serem atendidos pelo 
Fornecedor na prestação de serviços, fabricação, teste, embalagem, transporte, instalação, 
comissionamento e treinamento relacionados com a implementação da referida rede telemétrica e 
deverão ser vistas em conjunto com o Projeto antes mencionado que se encontra disponível, nos 
escritórios do Comprador, para consulta pelos interessados. 

Subseção I – Dados Técnicos Requeridos na Proposta 
1. Requisitos gerais      
§1º. Esta Subseção tem por objetivo especificar os dados técnicos mínimos requeridos pela 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), doravante referida como o Comprador, para 
serem fornecidos com a proposta. O Licitante poderá fornecer quaisquer dados 
complementares que, a seu critério, sejam necessários para demonstrar que o sistema 
oferecido atende plenamente aos requisitos aos quais se destinam e estão em conformidade 
com estas Especificações. 

§2º. As informações solicitadas nesta Subseção deverão ser fornecidas explicitamente para os 
equipamentos e softwares específicos que serão oferecidos pelo Licitante, devendo ser 
apresentadas na mesma forma e seqüência indicadas nesta subseção. As informações que 
não estiverem explicitamente contidas na proposta não serão consideradas no julgamento, 
mesmo quando fornecidas na forma de folhetos, catálogos e prospectos anexados à proposta. 

§3º. O Comprador reserva-se o direito de recusar qualquer proposta que não contenha todos os 
dados especificados nesta subseção ou que não contenha informações suficientes para a 
análise da proposta. 

§4º. As características técnicas deverão ser apresentadas separadamente para cada uma das 
alternativas oferecidas na proposta, se houver mais de uma. 

 
2. Informações a serem fornecidas com a proposta  
2.1 Qualificação técnica 
§1º. Para ser qualificado o Licitante deverá apresentar toda a documentação solicitada na 

Cláusula 13.3, alínea d, da Seção III, Dados da Licitação. 
 
2.2  Adequação às disposições técnicas  
§1º. O Licitante deverá apresentar sua proposta em perfeita consonância com estas 

Especificações. Eventuais desvios deverão ser obrigatoriamente explicitados.  

§2º. Deverá também ser apresentada a relação dos equipamentos e serviços subcontratados de 
outros fabricantes ou fornecedores incluídos na proposta.  
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2.3 Informações adicionais 
2.3.1 Características técnicas do sistema 

§1º. Descrição da arquitetura do sistema, relacionando os módulos dos equipamentos e do 
software que o compõe. 

§2º. Dimensões de todos os equipamentos propostos. 

§3º. Identificação do fabricante e modelo de cada módulo dos equipamentos propostos. 
 

2.3.2 Acessórios e material para aterramento 

§1º. Lista de acessórios e materiais incluídos na proposta, de acordo com o item 3.5 da Subseção 
III destas Especificações.  

 

2.3.3 Sobressalentes  

§1º. Lista dos sobressalentes com quantidades recomendadas pelo fabricante para cada tipo de 
equipamento proposto, com respectivos preços unitários para um período de 2 (dois) anos.  

§2º Declaração de fornecimento, pelo prazo de 7 (sete) anos após a data de assinatura do 
Contrato, de materiais e serviços de instalação, a preços compatíveis com os exercidos nesta 
proposta, devidamente reajustados, para manutenção dos equipamentos ora propostos, cujas 
características sejam perfeitamente compatíveis (mecânica e eletricamente) com o 
equipamento proposto. 

 

2.3.4 Instrumentos de testes adicionais 

§1º. Lista de instrumentos, materiais e dispositivos recomendados pelo fabricante, testes, 
aferição, calibração dos equipamentos propostos para utilização na integração, instalação 
e/ou manutenção do sistema, com respectivas quantidades e preços unitários.  

 

2.3.5 Documentação técnica do sistema 

§1º. Uma via do manual de instrução de todos equipamentos propostos. 

§2º. Quaisquer desenhos considerados necessários para a compreensão da proposta. Todos os 
desenhos deverão indicar (sempre que aplicável) os materiais usados na fabricação, 
dimensões, acabamento, tolerâncias, folgas, ajustes, fixações e demais informações 
necessárias para demonstrar o cumprimento dos requisitos destas Especificações Técnicas. 
Todos os desenhos deverão conter, claramente indicadas, as seguintes informações: 
a) identificação do conteúdo dos desenhos (título) 
b) identificação do conjunto a que pertence (título) 
c) número da documentação da concorrência (especificação) 
d) nome do projeto 
e) se os desenhos mostrarem partes incluídas no fornecimento e partes a serem fornecidas 

pelo Comprador, os limites do fornecimento deverão estar claramente indicados. 
§3º. O Licitante deverá declarar, explicitamente, que entregará os programas e as fontes, 

aplicativos e utilitários necessários e suficientes para que o Comprador possa reprogramar a 
funcionalidade das PCD e da estação receptora sem necessidade de recorrer a terceiros. 

2.3.6 Documentação sobre a aceitação e comissionamento 
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§1º. Informações sobre os testes propostos para o equipamento e para o sistema completo, 
incluindo pelo menos o seguinte: 
a) uma  via do protocolo de testes de aceitação em fábrica, conforme o item 9.2 da 

Subseção III destas Especificações, para todos equipamentos propostos; 
b) protocolo de testes de fábrica adicionais para os equipamentos propostos; 
c) protocolo de testes adicionais de comissionamento e de aceitação, incluindo métodos a 

serem usados; 
d) lista dos instrumentos de testes e equipamentos necessários para os testes em campo; 
e) lista dos módulos que serão fornecidos com certificados de ensaios de laboratório 

reconhecido internacionalmente, com identificação do laboratório e dos ensaios a que 
foram submetidos. 

 

2.3.7 Documentação sobre o treinamento 

§1º. Programa detalhado de treinamento com sua duração e conteúdo, para cada módulo, de 
acordo com o item 8 da Subseção III destas Especificações. 

 
2.4 Cronogramas 
§1o  O Licitante deverá apresentar o seu Cronograma Detalhado do Fornecimento, incluindo, no 

mínimo, os itens abaixo, o qual deverá ser compatível com os prazos estabelecidos na Seção 
VI, item 2, subdividindo em etapas quando o item não for executado integralmente em uma 
única operação: 
i)   projeto executivo da Rede Telemétrica 
ii)  informações para execução da infra-estutura 
i)   fornecimento de equipamentos; incluindo desembaraço aduaneiro e transporte interno 
ii)  elaboração de manuais 
iii) instalação, conforme o item 10 da Subseção III destas Especificações 
iv) comissionamento, conforme o item 11 da Subseção III destas Especificações 
v)   treinamento, conforme o item 8 da Subseção III destas Especificações 

 
2.5 Garantias 
§1º. O Licitante deverá apresentar as suas disposições específicas sobre as garantias do 

fornecimento, conforme a seguir:  

§2º. O Fornecedor garantirá que o fornecimento, quer seja totalmente de sua fabricação quer 
provenha parcialmente de subcontratadas ou subfornecedores, estará exatamente de acordo 
com as especificações, isento de defeitos de fabricação, matéria-prima e mão-de-obra. 

§3º. A garantia será válida por um período de 12 (doze) meses após o início da operação ou de 
24 (vinte e quatro meses) após a data de entrega do material, prevalecendo o fato que 
ocorrer primeiro.
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Subseção II – Condições Gerais de Fornecimento 
 
1. Objetivo 
§1º. Esta subseção estabelece as condições gerais e os requisitos a serem seguidos durante e após 

a execução do fornecimento. Havendo discrepância entre o conteúdo desta subseção e o 
conteúdo de outra subseção, no que se refere ao fornecimento, prevalecerá o conteúdo da 
última. Exceto no caso de haver menção específica nas Condições Especiais do Contrato, 
nenhuma outra "Condição Geral de Venda" ou documento semelhante será aplicável ao 
fornecimento. 

 
2. Idiomas e unidades de medida 
§1º. Todos os documentos, descrições técnicas, literatura de especificações e todos os dados 

complementares relativos ao fornecimento deverão ser redigidos em português ou inglês e 
todas as grandezas deverão usar o sistema métrico de unidades. 

§2º. Nenhum outro idioma será aceito. As descrições, ilustrações ou desenhos em qualquer outro 
idioma deverão apresentar tradução completa em português ou inglês. 

§3º. No caso de divergência com as informações fornecidas em outros idiomas, o português ou 
inglês prevalecerão. No caso de divergência entre os textos em inglês e português, o último 
prevalecerá.  

§4º. Todas as correspondências, desenhos e dados fornecidos pelo Fornecedor deverão estar de 
acordo com as exigências acima. 

 
3. Clima e condições de tropicalização 
§1º. O Fornecedor deverá projetar o equipamento para atender às condições locais especificadas. 

 §2º A região é caracterizada por um clima predominantemente tropical quente e úmido, com 
variações determinadas pelas diferenças de altitude e entradas de ventos marinhos. 
Verificam-se os maiores índices pluviométricos nas regiões do maciço do Itatiaia e seus 
contrafortes, no trecho paulista da serra do Mar e na serra dos Órgãos (trecho fluminense da 
serra do Mar). Deverão ser usados os seguintes critérios para as condições climáticas de 
operação das PCD: 
a) temperatura: -10ºC a +60ºC com variação máxima de 10ºC/h; 
b) umidade do ar: 20 a 100% em temperatura de até +30ºC, variação máxima de 10%/h; 
c) pluviometria: entre 1.000mm e 2.500mm por ano; 
d) exposição: ar livre, exposto a sol e chuva. 

 
§3º. Cabe enfatizar que o clima predominante contribui muito para o desenvolvimento de 

corrosão e fungos, devendo o Fornecedor tomar extremo cuidado com pintura e tratamento 
de tropicalização dos equipamentos. 
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4. Características construtivas 
§1º. Todos os equipamentos incluídos no fornecimento deverão ser baseados nos mais modernos 

métodos de projeto, fabricação, montagem e experiência comprovadas na instalação e 
operação de equipamento ou sistemas similares. 

§2º. Quaisquer unidades, com exceção das que tenham pontos de ajuste, deverão permitir a sua 
substituição por outras do mesmo fornecedor, mantendo o desempenho do sistema dentro 
dos limites especificados. 

§3º. Todos os equipamentos incluídos neste fornecimento deverão manter as características aqui 
especificadas por um período mínimo de 7 (sete) anos.  

 
5. Malha de terra 
§1º. O projeto da malha de terra será feito pelo Fornecedor e submetido à aprovação do 

Comprador. Caberá ao Fornecedor proceder à medição da resistividade em cada local. 
 
6. Eletricidade estática e campo magnético 
§1º. Sempre que possível, devem ser selecionados componentes menos sensíveis a descargas de 

eletricidade eletrostática e a campo magnético. Os componentes mais sensíveis devem ter 
seus circuitos protegidos de modo a reduzir sua sensibilidade. 

§2º. Os equipamentos devem ser identificados indicando sua sensibilidade a descargas 
eletrostáticas e a campo magnético. 

§3º. Os manuais, desenhos, listas de componentes e documentos relativos devem ser fornecidos 
com uma clara identificação da sensibilidade dos componentes à eletricidade estática e 
campo magnético. 

§4º. As instruções de montagem, testes, inspeção, embalagem e serviços devem mencionar a 
existência de materiais sensíveis a eletricidade estática e campo magnético. 

§5º. Quando aplicável, as embalagens dos equipamentos devem ser apropriadas para materiais 
sensíveis à eletricidade estática e campo magnético. Essa embalagem deverá conter os 
seguintes tipos de alerta: 

"ATENÇÃO! ESTE EQUIPAMENTO CONTÉM COMPONENTES 
SENSÍVEIS A DESCARGAS ELETROSTÁTICAS" 

"ATENÇÃO! EVITE PROXIMIDADE DESTE MATERIAL COM CAMPO 
MAGNÉTICO" 

 
7. Embalagem e etiquetagem 
§1º. O Fornecedor será responsável pela embalagem e etiquetagem dos componentes integrantes 

de seu fornecimento. Será também responsável por qualquer dano ou perda resultante de 
embalagem inadequada, imprópria, insuficiente ou realizada sem os devidos cuidados. 
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Subseção III – Disposições Técnicas 
 
1. Requisitos gerais 
§1º. Esta subseção mostra os requisitos de todo o projeto do Sistema, características do 

equipamentos e serviços a serem fornecidos e deverá ser avaliada juntamente com as demais 
subseções destas Especificações. 

 
2. Descrição do sistema 
2.1 Introdução 
§1º. O objeto do fornecimento é o Sistema da Rede Telemétrica de Monitoramento da 

Quantidade e Qualidade da Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul.  

§2º. Os equipamentos da Rede Telemétrica incluem sensores de parâmetros hidrológicos e de 
qualidade da água, unidades terminais remotas, transceptores e sistemas irradiantes para 
comunicação via satélite, painéis solares, bateria, estação receptora, sobressalentes, 
equipamentos de teste, acessórios e material de instalação. Os serviços a serem fornecidos 
incluem projeto executivo da rede, fornecimento dos equipamentos, elaboração de manuais, 
instalação, aceitação em fábrica, comissionamento e treinamento. 

§3º. A Rede Telemétrica será composta por 21 (vinte e uma) estações remotas. Destas, 19 
(dezenove) serão inteiramente novas e 2 (duas) já existem. As estações existentes são 
automáticas e autônomas; portanto, deverá ser previsto sistema de transmissão de dados e a 
troca, se for o caso, de alguns equipamentos, como por exemplo, datalogger e a 
complementação dos sensores de qualidade d’água. A estação denominada ETA Guandu 
fica localizada dentro do reservatório da barragem da CEDAE e trata-se de uma estação em 
que deverão ser previstos, além do sistema de transmissão, equipamentos para análise de 
TOC e de amostragem automática e manual. Caberá ao Licitante visitar as estações, inteirar-
se das modificações que se façam necessárias e incluí-las em sua Proposta. 

§4º. A relação das estações a implantar é apresentada na Tabela 2.1.A, e a das já existentes na 
Tabela 2.1.B. A configuração básica das estações inclui: sensores, equipamentos de 
armazenamento e transmissão de dados, equipamentos de alimentação, sistemas de proteção 
contra atos de vandalismo e descargas elétricas, conforme apresentado na Tabela 2.1.C.  
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Tabela 2.1.A - Estações Telemétricas Remotas Novas 

No Código ANEEL Posto Rio UF Tipo 

1 - Jacareí – Captação Paraíba do Sul SP PFQc 
2 - Jacareí – ponte da Dutra Paraíba do Sul SP PFQc 
3 - Tremembé – ponte Paraíba do Sul SP PFQ 
4 - Cruzeiro - Ponte da BR-459 Paraíba do Sul SP PFQ 
5 58235100 Queluz Paraíba do Sul SP PFQ 
6 58242000 Itatiaia Paraíba do Sul RJ PFQ 
7 58305000 Volta Redonda - montante Paraíba do Sul RJ PFQc 
8 58318000 Santa Cecília Paraíba do Sul RJ PFQc 
9 58470000 Chapéu d’Uvas Paraibuna MG PFQ 

10 58480500 Juiz de Fora - jusante Paraibuna MG PFQc 
11 58620000 Santa Fé Paraibuna MG PFQ 
12 58440000 Moura Brasil Piabanha RJ PFQ 
13 58385100 Três Rios Paraíba do Sul RJ PFQ 
14 58770000 Cataguases Pomba MG PFQ 
15 58790000 Santo Antônio de Pádua Pomba RJ PFQ 
16 58920000 Patrocínio do Muriaé Muriaé MG PFQ 
17 58960000 Cardoso Moreira Muriaé RJ PFQ 
18 58874000 Dois Rios Dois Rios RJ PFQ 
19 58874000 Campos Paraíba do Sul RJ PFQ 
PFQ: estação pluvio/fluviométrica com qualidade da água. 
PFQc: estação pluvio/fluviométrica com qualidade da água, TOC e amostradores automático e manual. 

 
 

Tabela 2.1.B - Estações Automáticas Existentes  

No Código ANEEL Posto Rio UF Tipo 
20 - Fazenda Ilha dos Mineiros Guandu RJ PFQ* 
21 - ETA Guandu Guandu RJ PFQc** 

(*): estação automática necessitando da implantação da telemetria e de alguns parâmetros de qualidade d’água. 
(**): estação automática necessitando da implantação de telemetria, TOC e amostradores automático e manual. 
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Tabela 2.1.C - Relação dos Sensores e Equipamentos das Estações Remotas 

Tipo da Estação Sensores e Equipamentos 

Sensores 
. altura de chuva 
. nível d’água 
. pH 
. condutividade 
. oxigênio dissolvido 
. temperatura 
. turbidez 
. potencial REDOX 
Equipamentos de armazenamento e transmissão de dados 
. datalogger 
. sistema de proteção contra descargas elétricas 

 . sistema  de  alimentação de  energia autônomo, composto 
por baterias e painel solar 

. sistema de transmissão de dados 

 
 
 

Pluviométrica/ 
Fluviométrica/ 
Qualidade d’água 

 . sistema de proteção contra vandalismo 
Sensores 
. altura de chuva 
. nível d’água 
. pH 
. condutividade 
. oxigênio dissolvido 
. temperatura 
. turbidez 
. potencial REDOX 
Equipamentos de armazenamento e transmissão de dados 
. datalogger 
. sistema de proteção contra descargas elétricas 

 . sistema de alimentação  de  energia  autônomo, composto 
por baterias e painel solar 

 . sistema de transmissão de dados 
 . sistema de proteção contra atos de vandalismo 
Equipamentos de Análise 
. TOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pluviométrica/ 
Fluviométrica/ 
Qualidade d’água Completa 

 

. amostradores automático e manual 
 

§5º. As estações estão distribuídas geograficamente conforme mapa integrante do “Projeto de 
Concepção” – PPG-RE-027-R0. 

 
2.2 Descrição geral 
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§1º. A Rede deverá prover a coleta dos dados dos sensores hidrológicos e de qualidade da água e 
efetuar sua transmissão para a estação central da instituição conveniada, onde será feito o 
tratamento e disponibilização destes, assim como o gerenciamento da operação da rede e 
repasse das informações para a estação receptora. 

§2º. A Rede será composta por plataformas de coleta de dados (PCD), sistema de comunicação, 
estação central (EC) e estação receptora. O fornecimento da estação central não é parte 
integrante deste edital. 

§3º. O sistema deverá prover a aquisição automática e periódica dos dados hidrológicos e de 
qualidade da água e sua disponibilização em arquivo na EC. Um programa fornecido pelo 
Comprador fará a leitura deste arquivo na EC e a transferência dos dados para a estação 
receptora. 

§4º. Cada estação de medição terá sua plataforma de coleta de dados (PCD), que inclui sensores, 
unidade terminal remota (UTR), sistema de comunicação (transceptor e  antena) e sistema 
de alimentação próprio. 

 
2.3 Plataformas de coleta de dados - PCD 
§1º. As PCD coletam os dados nas estações, transmitindo-os para a estação central. Transmitem, 

também, alarmes de anormalidades operacionais na estação e alerta de dados cujos valores 
extrapolem limites preestabelecidos, conforme funcionalidade descrita no item 4.1 da 
Subseção III destas Especificações. 

§2º. Os equipamentos que integram cada PCD são sensores, cabos, suporte ou torre para fixação 
de sensores, unidade terminal remota (UTR), equipamentos de alimentação e proteção 
elétrica, equipamentos de comunicação, gabinete e material para instalação da malha de 
terra.  

§3º. O sistema terá 2 (dois) tipos de PCD, de acordo com os sensores nelas incluídos: plúvio-
fluviométricas com qualidade d’água (PFQ), plúvio-fluviométricas com qualidade d’água 
mais TOC (PFQc). 

§4º. A infra-estrutura física das estações necessária à instalação de todos os equipamentos será 
fornecida pronta e acabada pelo Comprador, sem o aterramento. Para tanto o Fornecedor 
deverá fornecer ao Comprador todos os dados e especificações necessários à implementação 
dessas infra-estruturas no mínimo até 90 (noventa) dias consecutivos anteriores ao início das 
instalações. 

§5º. O fornecimento de todo o material necessário à malha de terra, bem como sua instalação, 
será de responsabilidade do Fornecedor, que deverá concluí-la até 60(sessenta) dias 
consecutivos anteriores ao início da instalação dos equipamentos. 
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2.4 Sistema de comunicação 
§1º. A comunicação, utilizada para transferência automática de dados das PCD para a estação 

central, será feita pelo sistema de satélites GOES.  
 
3. Escopo do fornecimento 
§1º. O escopo desta licitação considera o fornecimento de equipamentos, software aplicativo, 

materiais, projeto, instalação, comissionamento e treinamento para a implantação da rede 
telemétrica. A seguir, é apresentada a relação mínima de itens e quantidades do 
fornecimento: 

 
3.1 Estação receptora 
 

Item Descrição 

1 PC desktop tipo Pentium III 550 MHz ou equivalente, com: memória 128 MB 
RAM, HD 20.0 GB, drive 1.44, teclado, mouse, CD-ROM, Fax/Modem 
56Kbps, Adaptador Ethernet 10BASET ou compatível, monitor 15 SVGA, 
Zip Drive 250 MB interno, Sistema Operacional Windows NT Server 4.0. 

2 PC desktop tipo Pentium III 550 MHz ou equivalente, com: memória 128 MB 
RAM, HD 13.0 GB, drive 1.44, teclado, mouse, gravador de CD, Fax/Modem 
56Kbps, Adaptador Ethernet 10BASET ou compatível, monitor 17 SVGA, 
Zip Drive 250 MB interno, Sistema Operacional Windows NT Workstation 
4.0. 

3 Software de Banco de Dados ORACLE com licença de uso 

4 Software de Sistema de Informações Geográficas ARCVIEW com licença de 
uso 

5 Ferramenta de desenvolvimento de banco de dados 

6 Linhas telefônicas digitais  

7 Sistema no-break e baterias para garantia da operação do sistema com 
autonomia de pelo menos 24 horas, durante eventuais faltas de energia 
elétrica 

8 Notebook tipo Pentium II 366 Mhz, 64 Mb, HD 10 Gb, CDROM 24 X, Fax 
modem 56 Kbps, V90, tela 14" 

9 Impressora inkjet colorida 720 x 720 dpi 

10 Impressora laser P&B 4 ppm 

11 Fax 
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3.2 PCD Plúvio-fluviométricas com qualidade da água - (PFQ) 
 

Item Especificações Técnicas 

01 Transmissão dos dados: todas as estações objeto do fornecimento deverão estar equipadas 
com uma antena e um transmissor para o satélite GOES, contendo, no mínimo, as 
seguintes características: 

- certificado de homologação emitido pela NOAA/NESDIS; transmissão de dados no 
canal normal e de emergência; estabilidade do oscilador de +/- .5 ppm por ano; potência 
máxima de saída de 8 W; antena Yagi construída em material resistente à corrosão; 
antena resistente a ventos de 60 m/s. 

02 Baterias blindadas (24 amp - hora). 

03 Sistema carregador de baterias alimentado por painel solar (10 watts de potência), com 
autonomia para 15 dias no mínimo. 

04 Coletor de dados: todas as estações objeto do fornecimento deverão estar equipadas com 
um módulo coletor e processador responsável pela aquisição de sinais, processamento, 
armazenamento e interfaces de comunicação e visualização de dados. Em sua estrutura 
básica o coletor deverá possuir no mínimo: 
- 8 entradas analógicas; 4 entradas digitais; 3 contadores de pulsos; Interface SDI-12; 
resolução de 12 bits; interface serial RS232 para configuração e visualização e retirada de 
dados via notebook; entrada de cartão PCMCIA para retirada de dados; 
- Capacidade de armazenamento de 128 Kbytes; 
- Bateria interna para preservar dados e configuração; 
- Intervalo de amostragem de 1 segundo; 
- Possibilidade de comunicação dupla simultânea via satélite GOES e rádio/telefone; 
- Relógio de tempo real com precisão de 3 segundos por mês. 
O coletor de dados deverá rodar um programa de configuração, visualização e supervisão 
que permita ao usuário através de interfaces amigáveis: 
- Definir os sensores e estabelecer a periodicidade de coleta, armazenamento e transmissão 
de dados; monitorar o funcionamento geral do sistema com informações sobre o 
processamento, eventuais falhas de alimentação de energia, reinicializações e desvios de 
relógio; acessar o banco de dados do coletor; visualizar dados em tempo real; inicializar 
parâmetros. 

05 Caixa de acondicionamento do datalogger, que deverá ter um grau de proteção 
IP66/NEMA-4. 

06 Sensor de nível d’água de pressão, faixa de 0-70 m. Resolução de 0,5cm, precisão de +/- 0,1% 
do valor máximo da escala. Suporte em ferro galvanizado, cabeamento de comunicação 
compatível com a entrada do datalogger. O nível d’água deverá ser medido através de um 
transdutor de pressão submersível e o sensor deverá ser equipado com um filtro para manter a 
referência barométrica e proteção contra poeira, bem como ser protegido contra surtos. Grau 
de proteção NEMA-4. 

07 Cabo extra com 20 metros, no mínimo, para o sensor de nível de pressão. 

08 Sensor de precipitação tipo báscula, faixa de 0-300mm/h, com cabo de no mínimo 6 metros 
com conectores. Resolução de 0,20 mm e precisão até 24mm/h = +/-1%, de 24mm/h até 
120mm/h = +/- 5%. O sensor deverá ser resistente à corrosão e a sua forma deverá 
minimizar os efeitos de vento. 
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09 Sonda multiparâmetro de qualidade d’água que deverá medir, pelo menos, os seguintes 
parâmetros físicos: temperatura da água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez 
e potencial REDOX. O equipamento deverá possuir saída de dados em SDI-12, em tempo 
real, ser próprio para uso em monitoramento ambiental e com proteção contra surtos. 
Sensor de temperatura: faixa de –5oC até +50oC, com precisão de +/- 0,1oC. Sensor de pH: 
faixa de 0 até 14 unidades, com precisão de 0,01 unidades. Sensor de oxigênio dissolvido: 
faixa de 0 até 20 mg/l, com precisão de 0,01 mg/l. Sensor de condutividade: faixa de 0 até 
100 mS/cm, com precisão de 4 dígitos. Sensor de turbidez: faixa de 0-1000 NTU, com 
precisão de +/- 5% . Sensor de potencial REDOX: faixa de –999 a 999 mV, com precisão 
de 0,1 mV e acuracidade de +/- 20mV. 

10 Cabo extra com 20 metros, no mínimo, para a sonda multiparâmetro. 
 
3.3 PCD Plúvio-fluviométricas com qualidade da água mais TOC - (PFQc) 
 
Item Especificações Técnicas 

01 Transmissão dos dados: todas as estações objeto do fornecimento deverão estar equipadas 
com uma antena e um transmissor para o satélite GOES, contendo, no mínimo, as 
seguintes características: 

- certificado de homologação emitido pela NOAA/NESDIS; transmissão de dados no canal 
normal e de emergência; estabilidade do oscilador de +/- .5 ppm por ano; potência 
máxima de saída de 8 W; antena Yagi construída em material resistente à corrosão; 
antena resistente a ventos de 60 m/s. 

02 Baterias blindadas (24 amp - hora). 

03 Sistema carregador de baterias alimentado por painel solar (10 watts de potência), com 
autonomia para 15 dias no mínimo. 

04 Coletor de dados: todas as estações objeto do fornecimento deverão estar equipadas com 
um módulo coletor e processador responsável pela aquisição de sinais, processamento, 
armazenamento e interfaces de comunicação e visualização de dados. Em sua estrutura 
básica o coletor deverá possuir no mínimo: 
- 8 entradas analógicas; 4 entradas digitais; 3 contadores de pulsos; interface SDI-12; 
resolução de 12 bits; interface serial RS232 para configuração e visualização e retirada de 
dados via notebook; entrada de cartão PCMCIA para retirada de dados; 
- capacidade de armazenamento de 128 Kbytes; 
- bateria interna para preservar dados e configuração; 
- Intervalo de amostragem de 1 segundo; 
- possibilidade de comunicação dupla simultânea via satélite GOES e rádio/telefone; 
relógio de tempo real com precisão de 3 segundos por mês. 
O coletor de dados deverá rodar um programa de configuração, visualização e supervisão 
que permita ao usuário através de interfaces amigáveis: 
- definir os sensores e estabelecer a periodicidade de coleta, armazenamento e transmissão 
de dados; monitorar o funcionamento geral do sistema com informações sobre o 
processamento, eventuais falhas de alimentação de energia, reinicializações e desvios de 
relógio; acessar o banco de dados do coletor; visualizar dados em tempo real; inicializar 
parâmetros. 

05 Caixa de acondicionamento do datalogger, que deverá ter um grau de proteção 
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IP66/NEMA-4. 

06 Sensor de nível d’água de pressão, faixa de 0-70 m. Resolução de 0,5cm, precisão de +/- 
0,1% do valor máximo da escala. Suporte em ferro galvanizado, cabeamento de 
comunicação compatível com a entrada do datalogger. O nível d’água deverá ser medido 
através de um transdutor de pressão submersível e o sensor deverá ser equipado com um 
filtro para manter a referência barométrica e proteção contra poeira, bem como ser 
protegido contra surtos. Grau de proteção NEMA-4. 

07 Cabo extra com 20 metros, no mínimo, para o sensor de nível de pressão. 

08 Sensor de precipitação tipo báscula, faixa de 0-300mm/h, com cabo de no mínimo 6 metros 
com conectores. Resolução de 0,20 mm e precisão até 24mm/h = +/-1%, de 24mm/h até 
120mm/h = +/- 5%. O sensor deverá ser resistente à corrosão e a sua forma deverá 
minimizar os efeitos de vento. 

09 Sonda multiparâmetro de qualidade d’água que deverá medir, pelo menos, os seguintes 
parâmetros físicos: temperatura da água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez 
e potencial REDOX.  O equipamento deverá possuir saída de dados em SDI-12, em tempo 
real, ser próprio para uso em monitoramento ambiental e com proteção contra surtos. 
Sensor de temperatura: faixa de –5oC até +50oC, com precisão de +/- 0,1oC. Sensor de pH: 
faixa de 0 até 14 unidades, com precisão de 0,01 unidades. Sensor de oxigênio dissolvido: 
faixa de 0 até 20 mg/l, com precisão de 0,01 mg/l. Sensor de condutividade: faixa de 0 até 
100 mS/cm, com precisão de 4 dígitos. Sensor de turbidez: faixa de 0-1000 NTU, com 
precisão de +/- 5% . Sensor de potencial REDOX: faixa de –999 a 999 mV, com precisão 
de 0,1 mV e acuracidade de +/- 20mV. 

10 Cabo extra com 20 metros, no mínimo, para a sonda multiparâmetro. 

11 Equipamento para análise de TOC, faixa de 0 a 25 mg/l, com precisão de 2%. 

12 Amostrador portátil, microprocessado, automático, programável para amostragem líquida, 
em função de tempo ou vazão. Com bomba peristáltica, refrigeração e detetor de líquidos 
internos. Módulos opcionais para medir vazão, pH, temperatura e outros. Acessórios: 
unidade básica sem frascos, unidade com 24 frascos de polipropileno de 1000 ml chato, 
bateria de níquel cádmio, conversor 110V e mangueira de vinil de 9,5 mm com filtro de 
7,5 m no mínimo. 

13 Contêiner 3,00 x 2,30 x 2,50m3 com bomba, amostrador automático e software. 
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3.4 Sobressalentes mínimos  
§1º. Equipamentos sobressalentes que farão parte do fornecimento, independentemente da lista 

de sobressalentes recomendadas pelo Fornecedor: 
 

Item Especificações Técnicas 

1 3 estações remotas, completas, do tipo PFQ 

 
3.5 Acessórios e material para instalação 
§1º. Deverão ser incluídos no fornecimento equipamentos e material não listados na Listas de 

Fornecimento do item 3.1  até o item 3.4, inclusive, e que não façam parte da infra-estrutura 
fornecida pelo Comprador nas estações descrita no item 2.3 destas Especificações, porém 
necessários à montagem, fixação, conexão, funcionamento e proteção dos componentes do 
sistema, tais como:  
a) gabinetes e caixas de proteção de equipamentos e de dispositivos; 
b) suportes, parafusos, porcas, arruelas e demais materiais de montagem e fixação; 
c) cabos, conectores, placas e dispositivos para todas as interligações necessárias; 
d) materiais para o aterramento.  

 
3.6 Documentação 
§1º. O fornecimento deverá incluir a documentação descrita no item 7 destas Especificações. 
 
3.7 Serviços 
§1º. Deverão ser incluídos no fornecimento a prestação dos seguintes serviços: 

a) Projeto executivo da rede telemétrica e elaboração de manuais; 
b)  desembaraço alfandegário e transporte dos equipamentos aos locais de instalação; 
c)  instalação das estações receptora e das estações novas; 
d)  upgrade nas estações existentes; 
e)  aceitação em fábrica; 
f)  comissionamento; 
g) treinamento. 

 
 
4. Características funcionais do sistema 
4.1. Plataformas de coleta de dados 
4.1.1 Parâmetros relativos ao sensor do nível d’água 

§1º O valor amostrado é o nível d’água instantâneo. A PCD terá armazenado previamente um 
valor de “nível d’água de referência”, para comparação com o valor amostrado. A PCD deve 
ser programada para a seguinte funcionalidade: 
a) freqüência de amostragem: a cada 15 minutos; 
b) dados a transmitir: valor datado (dia, mês, ano, hora e minuto) do nível d’água; 
c) recurso de reconfiguração: a freqüência de amostragem do sensor pode ser 

reconfigurada, em qualquer época, para valores entre 1/segundo a 1/dia; as freqüências 
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de armazenamento e de transmissão dos dados obtidos podem ser reconfiguradas, em 
qualquer época, para valores entre 1/15min a 1/dia; o parâmetro “nível d’água de 
referência” de cada estação também pode ser alterado em qualquer época; 

d) armazenamento local: todos os dados obtidos para transmissão devem ser armazenados 
localmente na PCD, possibilitando posterior recuperação. 

 

4.1.2 Parâmetros relativos ao sensor de chuva 

§1º. O valor amostrado é o valor do acumulador de chuva, derivado diretamente do contador sem 
“zerá-lo”. A PCD terá armazenado previamente intervalos de verificação de intensidade de 
chuva, constituídos por 2 pares “tamanho do intervalo” – “valor de referência” inicialmente 
configurados com (10 minutos – 5mm). A PCD deve ser programada para a seguinte 
funcionalidade: 
a) freqüência de amostragem: a cada 10 minutos; 
b) dados a transmitir: valor datado do acumulador na hora cheia, valor datado do 

acumulador quando o incremento no primeiro intervalo é maior que seu valor de 
referência e valor datado do acumulador quando o incremento do segundo intervalo é 
maior que o valor de referência; 

c) freqüência de transmissão: sempre que houver um novo dado obtido da verificação de 
intensidade da chuva, transmitindo o dado obtido, e a cada 03 horas, transmitindo os 
valores de cada hora cheia; 

d) recursos de reconfiguração: a freqüência de amostragem do sensor pode ser 
reconfigurada, em qualquer época, para valores entre 1/min a 1/dia, as freqüências de 
armazenamento e de transmissão dos dados podem ser reconfiguradas, em qualquer 
época, para valores entre 1/10min a 1/dia, e os parâmetros de verificação da intensidade 
da chuva também pode ser alterados em qualquer época; 

e) armazenamento local: todos os dados obtidos para transmissão devem ser armazenados 
localmente na PCD, possibilitando posterior recuperação. 

 

4.1.3 Parâmetros relativos aos sensores de qualidade d’água 

§1º. O valor amostrado é o valor do acumulador de cada um dos seis parâmetros de qualidade 
d’água: pH, temperatura, OD, potencial redox, condutividade, turbidez e TOC, quando for o 
caso, derivados diretamente dos contadores sem “zerá-los”. A PCD deve ser programada 
para a seguinte funcionalidade: 

a) freqüência de amostragem: a cada hora cheia; 
b) dados a transmitir: valor datado (dia, mês, ano, hora e minuto) dos parâmetros de 

qualidade d’água; 
c) recursos de reconfiguração: a freqüência de amostragem do sensor pode ser 

reconfigurada, em qualquer época, para valores entre 1/min a 1/dia, as freqüências de 
armazenamento e de transmissão dos dados podem ser reconfiguradas, em qualquer 
época, para valores entre 1/10min a 1/dia, e os parâmetros de verificação da intensidade 
da chuva também pode ser alterados em qualquer época; 

d) armazenamento local: todos os dados obtidos para transmissão devem ser armazenados 
localmente na PCD, possibilitando posterior recuperação. 

 

4.1.4 Funcionamento e detecção de anormalidades na PCD  

§1º. A PCD deve ser programada para a seguinte funcionalidade: 
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a) coleta e transmissão de dados de tensão de bateria e corrente do painel solar: um valor a 
cada 12 horas, nos horários 3 e 15 TMG; 

b) indicação de mudança de estado da porta do gabinete da UTR (aberta/fechada). 
 

4.1.5 Funcionalidade do software da UTR 

§1º. A PCD deve ser programada para a seguinte funcionalidade: 
a) coleta dos sinais dos sensores, dados de alimentação e funcionamento da UTR; 
b) uso de equações lineares para converter qualquer parâmetro de entrada de dados brutos 

para dados do sistema métrico e ainda permitir a capacidade de usar pesquisa em tabelas 
para conversão de dados não lineares de sensores, respeitando as amplitudes e 
resoluções dos sensores apresentadas nos itens 4.1.1 a 4.1.4 destas Especificações; 

c) processamento das funcionalidades descritas nos itens 4.1.1 a 4.1.4 destas 
Especificações para cada parâmetro dos sensores; 

d) montagem de mensagens com dados; 
e) armazenamento de dados em memória, os quais deverão prover os valores para 

transmissão e também para recuperação de dados localmente; 
f) transmissão das mensagens para a estação central conforme funcionalidade descrita nos 

itens 4.1.1 a 4.1.4 destas Especificações; 
g) capacidade mínima de armazenamento de dados (circular) de 30.000 eventos (data-

hora-valor) para todas PCD;  
h) o sistema deverá preservar as grandezas medidas em unidades do sistema métrico, de 

acordo com a resolução dos sensores especificada nos itens 4.1.1 a 4.1.4 destas 
Especificações; 

i) o sistema deve ter capacidade de tratar cada parâmetro com seus próprios e 
independentes intervalos de amostragem, de armazenamento, e de transmissão de dados, 
intervalos estes que podem ser reprogramados dentro dos valores especificados nos 
itens 4.1.1 a 4.1.4 destas Especificações; 

j) o sistema deve ter habilidade de não “saltar” tarefas programadas quando ocorrer um 
ajuste automático de tempo pelo GPS. 

k) é desejável a recuperação automática e transmissão de dados que não tenham sido 
transmitidos durante um período de interrupção de comunicação, com capacidade 
mínima de armazenamento de 03 dias de mensagens de dados. 

 
 

4.2 Funcionalidade do lap-top 
§1º. O lap-top deve ser programado para a seguinte funcionalidade: 

a) recuperação local de dados armazenados na PCD, permitindo sua visualização na 
forma de relatório e/ou planilha e armazenamento em arquivo no microcomputador de 
manutenção;  

b) diagnóstico de falhas da UTR; 
c) reprogramação da PCD. 

§2º. O software de reprogramação das PCD deverá ser flexível e de fácil utilização, utilizando 
linguagem de alto nível e/ou interface gráfica interativa e help on-line. Um novo programa 
deve ser criado usando o lap-top e então, descarregado diretamente para a UTR, não se 
admitindo gravação em firmware. A reprogramação da PCD deve permitir, no mínimo: 
a) ativação ou desativação de sensores; 
b) alterações nas freqüências e escala de amostragem dos sensores; 
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c) alterações nas freqüências de armazenamento e transmissão dos dados obtidos; 
d) alterações nas tabelas e equações de conversão em unidades do sistema métrico; 
e) alterações no critério estatístico para gerar o dado a partir da amostragem (média, 

máxima, soma, média móvel, etc.); 
f) alterações nos valores de referência citados nos itens 4.1.1 a 4.1.5 destas 

Especificações. 
 
 
5. Características Técnicas dos Equipamentos 
5.1 Arquitetura do sistema 
§1º. A arquitetura do sistema deverá ser modular e conforme os conceitos de sistemas abertos. 

§2º. O código de programação incluído nos equipamentos computacionais do sistema deverá ser 
modular e estruturado e, tanto quanto possível, empregar linguagens de programação de alto 
nível. 

§3º. O fornecimento inclui os programas aplicativos e utilitários necessários e suficientes para 
que o Comprador possa reprogramar a funcionalidade das PCD sem a necessidade de 
recorrer a terceiros. 

 
5.2 Características  técnicas das PCD  
§1º. Cada estação de campo receberá uma PCD cujos componentes serão fornecidos de acordo 

com o tipo de estação e de instalação indicados no item 2 destas Especificações. 

§2º. As especificações de cada um destes componentes são descritas a seguir: 
 

5.2.1. Unidade terminal remota (UTR) 

5.2.1.1 Requisitos Gerais 

§1º. As UTR deverão atender às funcionalidades especificadas no item 4.1 destas Especificações 
para os dados por elas coletados, conforme o tipo de PCD: 
a) as PCD plúvio-fluviométricas com qualidade d’água coletam dados dos sensores de 

nível d’água, chuva e temperatura da água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, 
turbidez e potencial REDOX. 

b) as PCD plúvio-fluviométricas com qualidade d’água e TOC coletam dados dos sensores 
de nível d’água, chuva e temperatura da água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, 
turbidez e potencial REDOX mais TOC. 

§2º. Em todas as PCD, as UTR deverão ter capacidade de armazenamento e processamento 
compatível com as funcionalidades especificadas nos itens 4.1.4 e 4.1.5 destas 
Especificações.  

§3º. As UTR devem ter interfaces independentes de comunicação com a estação central e com o 
lap-top. As UTR devem ter capacidade de responder a estes dois centros simultaneamente. 

§4º. O relógio da UTR deve ser capaz de manter uma precisão igual ou melhor que 15 segundos 
por mês. 

§5º. A unidade de tempo será TMG, sincronizada através de sinal de GPS (Global Position 
System - Sistema Global de Posicionamento), no mínimo a cada 3 horas com precisão de 
1ms.  



Seção VII.  Especificação Técnica – Subseção III 

 65 

§6º. A UTR deverá operar com uma bateria de reserva interna de lítio, de forma que os dados 
armazenados na UTR, assim como horário, programas e parâmetros não sejam perdidos em 
decorrência de interrupção na alimentação de energia. Esta bateria deve ter autonomia 
mínima de 2 (dois) anos, considerando o regime de temperatura indicado no item 3 destas 
Especificações. 

5.2.1.2 Entradas analógicas 

§1º. O conversor analógico-digital deve ter, no mínimo, 12 (doze) bits de resolução, com faixa 
de variação compatível com a dos sensores utilizados, e precisão de +/- 0.025% relativa ao 
limite máximo (full scale) sob a faixa de temperatura de operação das UTR. 

§2º. Cada entrada analógica deve possuir rejeição a ruídos tanto no modo comum como no 
diferencial com, no mínimo, 80 dB de atenuação.  

5.2.1.3 Entradas digitais 

§1º. As UTR deverão prover entradas digitais programáveis, independentes entre si, capazes de 
detectar a mudança de estado de uma chave externa ou de qualquer dispositivo externo. 

§2º. É desejável que cada entrada digital possua isolamento ótico de, no mínimo, 2,5 kV.  

§3º. Cada entrada digital deve possuir um filtro anti-bouncing, com amplitude de 1ms a 8 ms 
programáveis por software ou hardware (é usual 6 ms). 

§4º. A resolução da entrada digital deverá ser capaz de identificar a variação de 2 entradas 
digitais distintas no intervalo de 500 ms. 

§5º. Cada entrada digital deverá considerar como nível lógico 1, valores iguais ou superiores a 
80% do valor nominal de acionamento e como nível lógico 0, valores iguais ou inferiores a 
20% do mesmo valor. 

§6º. Cada UTR deve prover pelo menos 1 (um) registrador de acumulação (contador) com 
mínimo de 16 (dezesseis) bits para os dados provenientes do sensor de chuva tipo basculante 
(tipping-bucket). 

 
5.2.1.4 Memórias de dados e programa 

§1º. Cada UTR deverá conter uma memória interna RAM com capacidade de armazenamento 
não inferior a 128 Kbytes e, ao mesmo tempo satisfazendo todos os requisitos do item 4.1.5 
destas Especificações. 

§2º. A UTR deverá permitir a expansão futura de sua capacidade de armazenamento de dados 
para até mais 5 (cinco) eventos além dos especificados no item 4.1.5 destas Especificações. 

§3º. Os programas carregados na UTR devem ser instalados em memória não-volátil, em 
EEPROM ou memória flash. 

5.2.1.5 Interface de programação 

§1º. Cada UTR deverá ter uma porta de acesso para programação que permitirá ao 
microcomputador de manutenção descrito no item desta subseção conectar-se à UTR e 
através desta interface poder inicializar a unidade, descarregar dados e monitorar operações 
da unidade. 
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§2º. Deverá ser fornecido o software, compatível com o lap-top para a leitura, recuperação, 
arquivo e visualização de dados, assim como para inicialização e monitoramento da PCD, 
através da porta de programação. 

§3º. Através do lap-top deverá haver completo acesso a todos os recursos de programação tais 
como: definição de sensores, processos, operações de comunicação, bem como de 
visualização e descarga de dados armazenados e monitoramento da operação da PCD. 

§4º. O monitoramento da PCD a partir desta porta de programação não deverá interferir com as 
operações automáticas de aquisição e registro de dados e com as operações de transmissão, 
exceto quando o usuário assim o desejar. 

5.2.1.6 Testes-diagnósticos internos 

§1º. A PCD a ser fornecido deve possuir recursos para medições e testes-diagnósticos internos 
para auxiliar na indicação de que cada unidade esteja operando de forma correta, devendo 
incluir: testes de baterias e tensões de referência, testes de inicialização de memórias, testes 
operacionais para dispositivos de conversão analógico-digital e outros circuitos, ckeck-sums 
para EPROMS, onde aplicável. 

5.2.1.7 Proteção contra agressão ambiental 

§1º. A UTR deverá estar acondicionada em gabinete de aço com pintura epoxy, ambientalmente 
selado, protegendo-a contra sol, chuva, alta umidade, poeira e insetos, compatível com o 
padrão NEMA4.  

§2º. A superfície externa deste gabinete de proteção deverá ser protegida contra corrosão. 

§3º. Todos os cabos externos ao gabinete deverão  estar envolvidos por proteção metálica. 

§4º. Cada cabo externo se conectará ao gabinete através de conector externo próprio,  
ambientalmente selado, à prova d’água, tipo MS (Military Standard), seguindo as 
especificações MIL-C-5015 ou MIL-C-26482 séries 1 para gabinetes selados. 

§5º. Os pontos de conexão deverão estar localizados na face inferior do gabinete, com 
identificação do sensor ou equipamento a ser conectado. 

§6º. As dobradiças e partes móveis metálicas onde a tinta poderá descascar ou ser arranhada 
deverão ser feitas de metal não ferroso, tais como latão ou aço inoxidável.  

§7º. Todas as partes ou suportes de equipamentos para instalação externa (ao tempo) e que sejam 
construídas de metais ferrosos deverão ser galvanizados a quente, após a fabricação, 
conforme ASTM-A-123. 

§8º. Internamente ao gabinete, a UTR deverá conter material dessecante para um mínimo de 10 
meses de operação, nas condições ambientais descritas no item 3 destas Especificações. 

§9º. A UTR deverá estar equipada com supressores de surto para cabos telefônicos externos 
(quando instalados) e cabos de RF e ainda todo o material necessário ao aterramento das 
estações. 

5.2.1.8 Proteção elétrica  

§1º. Todas as entradas e saídas da UTR e dos sensores relativos à linha de comunicação e cabo 
de alimentação CC deverão estar protegidos contra transientes de tensão e corrente 
induzidos por descargas atmosféricas. 



Seção VII.  Especificação Técnica – Subseção III 

 67 

§2º. Os supressores de transientes devem apresentar tempo de resposta da ordem de nano-
segundos, para forma de onda 8x20 µs com corrente de pico máxima de 10 kA. Devem 
fornecer tensão de grampeamento compatível com a máxima tensão de linha suportável pelo 
equipamento a ser fornecido. A quantidade de sobressalentes a ser fornecida deve ser de 
30% do número total de supressores especificados. 

§3º. Estes supressores de transientes devem estar localizados em cartão separado, cujo ponto de 
aterramento deve ser conectado à carcaça da UTR através de chapa metálica (cabo de 
conexão não aceitável), apresentando baixa impedância na faixa de freqüências de 
transientes causados por descargas atmosféricas. Este ponto de conexão deve ser o mesmo 
utilizado para o aterramento do gabinete de aço da UTR. 

§4º. Os cabos telefônicos externos (quando instalados no local) e o cabo de RF com conector 
tipo N devem ser protegidos, separadamente, contra transientes causados por descargas 
atmosféricas. Ambos devem apresentar corrente de pico máxima de 10 kA para forma de 
onda 8x20 µs. 

§5º. Os supressores de transientes do cabo telefônico externo (quando instalado) e do cabo de RF 
devem estar acondicionados num quadro metálico com porta de acesso, fixado abaixo do 
gabinete da UTR. Esta recomendação evita possíveis danos aos circuitos eletrônicos 
internos, decorrentes da atuação do supressor. O quadro para instalação do supressor deve 
ser fornecido com aletas laterais para ventilação e deve ser protegido contra radiação solar 
direta. A placa de fixação dos supressores deve ser de fenolite ou material similar, 
garantindo-se um isolamento galvânico das partes metálicas do gabinete. O terminal de 
aterramento dos supressores deve ser conectado a uma barra de aterramento por intermédio 
de chapas metálicas. Essa barra deve ser instalada na placa de fixação dos supressores. A 
carcaça do gabinete da UTR e a barra de aterramento dos supressores devem ser conectadas, 
separadamente, à malha de terra da estação por cabo de cobre isolado, bitola mínima de 10 
mm2. Estes cabos devem ser guiados via eletroduto metálico, evitando-se curvas no 
percurso. 

 
5.2.2 Sistema de alimentação  

5.2.2.1 Características gerais 

§1º. A alimentação dos sensores deverá ter 2 (duas) saídas de 12 volts, independentemente 
chaveadas para sensores de potência e uma referência de precisão de + 5 volts para sensores 
potenciométricos. 

§2º. O número de baterias e painéis solares associados devem satisfazer às exigências de corrente 
e tensão associadas a cada PCD e respectivos sensores conforme descrito nestas 
Especificações. 

§3º. Cada PCD deverá possuir dispositivo regulador de voltagem, com variação de tensões entre 
12-22 volts e fornecer regulação adequada para bateria e proteção contra sobrecarga. 

§4º. O carregador de bateria deverá obedecer rigorosamente à máxima taxa de carga de 
segurança permitida pelas baterias para um determinado nível de tensão a fim de evitar 
qualquer dano às mesmas ou risco de explosão de gás ou sobrecarga. 

5.2.2.2 Painel solar  

§1º. As características técnicas do painel solar são: 
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a) o painel solar deve ser capaz de suprir um mínimo de 3 vezes o consumo da PCD; 
b) número de painéis: 1; 
c) eficiência de conversão mínima: 28W/100mW/cm2; 
d) potência típica de pico: 20W; 
e) tensão na potência de pico: 17,5V; 
f) corrente na potência de pico: 0,57A; 
g) corrente de curto circuito durante insolação:  0,6A; 
h) tensão de circuito durante insolação: 21,4V; 
i) medidor de corrente, na faixa de 0 a 620mA, com resolução de 20mA, fornecendo 

dados para monitoração e alarme; 
j) temperatura de operação: -40 a +90OC. 

5.2.2.3 Bateria 

§1º. Bateria estacionária alcalina Níquel-Cádmio, válvula regulada, placa tipo bolsa e eletrólito 
líquido, fornecida com gabinete que permita a integração do medidor de tensão e medidor de 
corrente do sistema fotovoltaico (painel solar), com as seguintes características: 
a) tensão nominal da bateria: 12 V; 
b) banco de baterias com 10 elementos ou monobloco; 
c) funcionamento com base nos princípios da recombinação do oxigênio; 
d) vida útil de 10 anos operando na faixa de 0 a 60 oC, ocorrendo ciclos de carga e 

descarga durante a vida útil; 
e) vaso e tampa em polipropileno ou ABS de elevada resistência mecânica e química; 
f) a válvula de segurança deverá atuar com pressão atmosférica igual ou maior do que 0,2 

bar; 
g) o fabricante deverá garantir não-ocorrência de avalanche térmica na faixa de 

temperatura especificada no item d; 
h) previsão para carregamento da bateria com sistema fotovoltáico (painel solar); 
i) é desejável que o projeto da bateria permita, quando necessário, acesso ao recipiente; 
j) a emissão de gases não poderá exceder a 4 centímetros cúbicos por Ah/dia; 
k) nas estações providas de painel solar, a bateria deverá suprir sem recarga a PCD em 

operação normal durante 7 dias sem sol no mínimo. Nas estações atendidas com energia 
comercial, deverá ter capacidade para 24 horas, no mínimo, sem recarga; 

l) a porcentagem de autodescarga da bateria não deverá exceder 20 % quando em circuito 
aberto, durante 150 dias. 

§2º. O fornecedor da bateria deve garantir um perfeito funcionamento durante sua vida útil, na 
faixa de temperatura especificada, e um número correspondente de cargas e descargas 
conforme consumo da PCD. 

5.2.3 Malha de terra 

§1º. A malha de terra de cada estação remota deve ser única e apresentar uma superfície 
equipotencial para o aterramento dos sensores e demais equipamentos e partes metálicas da 
PCD. A configuração da malha será radial, composta por hastes e anéis de 
equipotencialidade, e deve ser prevista a instalação de caixas de inspeção. Os cabos de 
aterramento e hastes de terra devem ser enterrados a 50 cm de profundidade e conectados 
aos cabos de derivação por solda exotérmica ou solda de oxi-acetileno.  

§2º. Adotando-se a configuração acima, a resistência de aterramento da malha de terra deve 
apresentar os seguintes valores, em função da resistividade do solo: 
a) resistência abaixo de 10 ohms para resistividade do solo até 330 Ω.m; 
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b) resistência abaixo de 50 ohms para resistividade do solo entre 330 e 2000 ohm.m 
§3º. Em terrenos de alta resistividade (acima de 2000 Ω.m), o valor da resistência de aterramento 

a ser adotado será analisado pela equipe técnica do Comprador. 
 
5.3 Sistema de comunicação 
5.3.1 Sistema GOES-DCS 

§1º. A utilização do Sistema de Coleta de Dados GOES pelo Comprador para a aplicação objeto 
deste edital será através da instituição conveniada, conforme explicitado no “Projeto de 
Concepção da Rede Telemétrica de Monitoramento da Quantidade e Qualidade da Água na 
Bacia do Rio Paraíba do Sul” - PPG-RE-027-R0”. 

 
5.4 Estação receptora 
§1º. Os itens previstos na estação receptora seguem o descrito no item 3.1 destas Especificações. 

 
6. Política de manutenção  
§1º. O Fornecedor deverá garantir assistência técnica e suporte de manutenção no Brasil. 

§2º. Será adotada, como política de manutenção, aquela na qual o Comprador identifica o 
módulo defeituoso, normaliza o equipamento através de sobressalentes e encaminha o 
defeituoso para reparo pelo Fornecedor. 

§3º. Caso alguma unidade, placa ou módulo apresente defeito durante os 7 (sete) primeiros anos 
subseqüentes ao término do Período de Garantia Integral de Fornecimento, o Fornecedor 
obriga-se a reparar a referida unidade, placa ou módulo ao preço indicado na Proposta, 
coerentemente corrigido pelos critérios adotados pelo Comprador. 

§4º. O Fornecedor obriga-se, sempre que solicitado, a prestar apoio ao Comprador na 
identificação de entidades defeituosas, seja por telediagnose ou pela presença de pessoal 
qualificado por ele indicado. 

§5º. O prazo para atendimento não deverá exceder a duas horas para identificação de defeitos por 
telediagnose e a no máximo 72 horas para envio de pessoal qualificado. 
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7. Documentação técnica 
§1º. A documentação deverá propiciar o perfeito entendimento e utilização dos sistemas, 

equipamentos e software fornecidos, mantendo de modo organizado, preferencialmente na 
forma de manuais, todas as informações necessárias para a programação, operação, 
referência técnica, detecção e correção de defeitos dos produtos fornecidos. 

§2º. Toda documentação deve estar escrita em língua portuguesa ou inglesa. Caso qualquer parte 
da documentação esteja em outra língua, deve ser acompanhada de tradução para uma das 
mencionadas. 

 
7.1 Relação de documentos 
§1º. O fornecimento inclui um conjunto de documentação do sistema, contendo, no mínimo: 

a) documentação original de cada componente do hardware e software integrado ao 
sistema, incluindo aquelas em meio magnético ou ótico; 

b) 3 cópias da documentação do hardware, incluindo os sensores, específico do sistema; 
c) 3 cópias da documentação do software das UTR e do microcomputador de manutenção. 

 
7.2 Manuais de instalação 
§1º.  A documentação de instalação dos equipamentos das PCD deve conter, no mínimo: 

a) desenhos dimensionais gerais (peso, largura, altura e profundidade, etc.); 
b) detalhes de montagem física; 
c) localização física de todos os pontos de interligação (alimentação, alarmes, aterramento, 

comunicação, etc.) e pontos de ajuste e medidas/teste; 
d) apresentação da seqüência de testes necessária à verificação do correto funcionamento 

dos equipamentos; 
e) relação de testes recomendados para operação. 

 
7.3 Manuais de manutenção 
§1º. A documentação para manutenção deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) metodologia de localização de falhas; 
b) procedimentos para substituição de módulos e restauração do sistema; 
c) procedimentos para manutenção preventiva e corretiva; 
d) relação de ferramentas, acessórios e instrumentos recomendados para testes e operação. 
e) tabela do banco de dados com a descrição do TAG NAME, endereço no mapa de 

memória, associados aos I/O da UTR e do SCADA 
 
8. Treinamento 
§1º. Curso de treinamento a ser ministrado, atendendo no mínimo a 10 treinandos, abrangendo os 

seguintes tópicos: 
a) descrição da arquitetura e dos componentes do sistema, com no mínimo de 4 horas; 
b) instalação, configuração, operação e manutenção da PCD, com no mínimo de 16 

horas de teoria e prática; 
c) instalação, conexão, calibração e manutenção dos sensores, com no mínimo 12 horas de 

teoria e prática; 
d) instalação, configuração e operação do software do microcomputador de manutenção, 

incluindo as programações das UTR, com no mínimo de 12 horas de teoria e prática; 
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e) apresentação e discussão de lista de sobressalentes críticos e procedimentos de 
utilização e reposição de estoque. 

§2º. O Fornecedor deverá emitir, no final do treinamento, um certificado comprovando a 
participação e o aproveitamento dos técnicos do Comprador. 

§3º. Deverá ser fornecida aos participantes do treinamento, cópias individuais de apostilas 
correspondentes a cada um dos tópicos ministrados. 

§4º. O treinamento deverá ser ministrado até 90 dias após a assinatura do contrato. 
 
9. Testes de aceitação 
9.1 Procedimentos gerais 
§1º. Os testes destinam-se à observação ou vistoria que comprove a adequação e desempenho 

das PCD e estação receptora às especificações técnicas. 

§2º. O Fornecedor deverá apresentar um protocolo de testes para verificação completa e 
inequívoca da conformidade do fornecimento com estas especificações técnicas, tanto no 
que se refere às características dos equipamentos quanto à funcionalidade requerida. 

§3º. Poderão ser fornecidos, ainda, certificados de ensaios emitidos por laboratórios de 
qualificação reconhecida internacionalmente que atestem as características dos 
equipamentos. 

§4º. Os sensores deverão ser fornecidos com certificado de calibração dos fabricantes e devem 
estar dentro do início do período de validade. 

§5º. É responsabilidade do Fornecedor preparar e conduzir, na presença dos técnicos do 
Comprador, os testes de aceitação de todos os equipamentos fornecidos. 

§6º. O plano de testes deverá ser submetido pelo Fornecedor ao Comprador, para avaliação e 
aprovação, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data de início dos testes 
programada. 

§7º. O plano de testes deve conter no mínimo: 
a) objetivo do teste; 
b) requisitos do teste (facilidades, instrumentos, equipamentos); 
c) descrição sucinta do teste; 
d) critérios de avaliação dos resultados do teste; 
e) campos para o preenchimento dos resultados do teste, rubricas etc. 

§8º. Os testes de verificação funcional do equipamento deverão ser conduzidos e atestar o 
funcionamento dos componentes de leitura ou amostragem de dados, memorização de 
dados, recuperação dos dados, uso das interfaces de comunicação, operação de cada um dos 
sensores, etc. 

§9º. O Comprador reserva-se o direito de avaliar o conjunto de procedimentos de testes 
propostos pelo Fornecedor e proceder às alterações ou inclusões que julgar necessárias, ou 
mesmo recusar em parte ou no todo o conjunto de procedimentos. 

§10º. Os testes somente poderão ser iniciados após o aceite, pelo Comprador, da totalidade dos 
procedimentos do teste programado. 

§11º. É de inteira responsabilidade do Fornecedor prover todos os instrumentos e acessórios para 
a condução dos testes de aceitação nas instalações do Comprador, os quais deverão ser 
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providos apenas enquanto e onde se fizerem necessários para a condução dos referidos 
testes, sendo, portanto, em caráter temporário. 

 
9.2 Testes de aceitação em fábrica 
§1º. Os testes de aceitação em fábrica devem atender aos requisitos do Anexo 1 destas 

Especificações (Procedimentos de Teste para Aceitação em Fábrica). 

§2º. Os testes de aceitação em fábrica só serão considerados satisfatoriamente cumpridos após a 
solução de todos os problemas que eventualmente forem constatados durante a sua execução 
e após toda a documentação prevista no item 7 desta Subseção ter sido entregue pelo 
Fornecedor. 

§3º. Os bens serão testados nas instalações do Fornecedor, na fábrica onde foram produzidos. 
Qualquer alteração de local somente poderá ser efetuada por motivo técnico, previamente 
aprovada pelo Comprador. 

 
10. Serviços de instalação 
§1º. O Fornecedor será responsável pela desembalagem, montagem, instalação e energização da 

estação receptora e dos equipamentos das PCD em todas as estações . 

§2º. O Comprador disponibilizará as estações para instalação das PCD com a seguinte infra-
estrutura instalada:  
a) cerca externa e acessos para a estação; 
b) estruturas civis para sensores de níveis d’água, qualidade de água e TOC. 

 
11. Comissionamento 
§1º. O comissionamento destina-se à verificação de se o sistema, após instalado, opera de acordo 

com as disposições técnicas e atinge os objetivos para o qual foi adquirido. 

§2º. O comissionamento de cada PCD poderá ocorrer em paralelo aos serviços de instalação dos 
mesmos. 

§3º. O comissionamento do sistema só será considerado satisfatoriamente cumprido após a 
solução de todos os problemas que eventualmente forem constatados durante a sua 
execução.  

 
12. Aceitação final  
§1º.  Terminados todos os fornecimentos, o Fornecedor  solicitará sua aceitação ao Comprador 

mediante designação de uma Comissão devidamente habilitada, verificará e atestará o 
cumprimento de todas as especificações e condições de projeto e, não havendo pendências, 
emitirá o Certificado de Aceitação Final do Fornecimento dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da solicitação do Fornecedor.  
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Anexo I das Especificações 
PROCEDIMENTO DE TESTE PARA ACEITAÇÃO EM FÁBRICA 

 
1. Introdução 
O objetivo deste documento é determinar os procedimentos necessários para a execução dos testes 
dos equipamentos para sua aceitação em Fábrica (TAF).  Estes testes visam a verificar o perfeito 
desenvolvimento do equipamento fornecido, por meio da constatação de que todas as funções são 
executadas corretamente de acordo com as especificações funcionais e dentro dos limites 
especificados. 

Os Testes de Aceitação em Fábrica compreendem um procedimento de inspeção e três 
procedimentos de testes, distribuídos da seguinte forma: 
 
1.1 Testes de tipo 
Serão realizados uma única vez em um módulo de cada tipo do fornecimento visando a demonstrar 
o atendimento às especificações destes módulos. Os módulos deste fornecimento são: 
- sensores 
- painel solar 
- bateria 
- fonte de alimentação 
- placas de circuito impresso condicionadoras de sinais de entradas analógicas e digitais. 
- placas de circuito impresso de comandos digitais 
- UT 
- transmissor (antena) 
 
1.2 Testes de sistema 
Estes testes compreendem a verificação de todas as funções implementadas de acordo com as  
Especificações Técnicas. 
 
1.3 Testes de rotina 
Visam à verificação funcional dos seus cartões e módulos, bem como de sua base de dados, 
inclusive Dicionário de Mensagens, caso estejam disponíveis quando da realização do teste. 
 
1.4 Inspeção 
Serão realizadas inspeções nos equipamentos do fornecimento, visando a verificar a qualidade da 
fabricação. 
 
2. Inspeção 
2.1 Composição do sistema 
 
Verificação de todos os módulos de composição do fornecimento de acordo com o especificado. 
Anotar o número de série de todos os equipamentos do fornecimento: 
- cartões da UTR 
- fontes de alimentação 
- sensores 
- painel solar 
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- baterias 
 
2.2 Montagem dos equipamentos 
- inspeção dimensional; 
- verificar abertura para passagem de cabos; 
- verificar se todos os módulos possuem pontos de aterramento; 
- verificar se todos os módulos possuem identificação de acordo com os documentos de 

montagem; 
- verificar se cabos, fiação interna e externa, estão de acordo com a documentação; 
- verificar pintura e acabamento; 
- verificar se a documentação apresentada está correta em relação ao fornecimento; 
- verificar a montagem dos painéis solares de acordo com o projeto apresentado; 
- verificar soldas, identificação e limpeza das placas; 
- verificar “estrapes” de acordo com os manuais do fabricante; 
- verificar a qualidade dos materiais aplicados na montagem do fornecimento de acordo com as 

normas apresentadas na documentação; 
- verificar os limites operativos dos vários módulos do fornecimento; 
- determinar a igualdade entre as versões de software instalados e a especificada para este 

fornecimento; 
- verificar se todas as ferramentas de software fornecidas estão de acordo com as características 

requeridas. 
 
3. Testes de rotina 
3.1 Testes das fontes 
- verificar as tensões de saída e os leds . 
- observar se em carga máxima as tensões atingem valores abaixo dos especificados na 
documentação. 
 
3.2 Testes básicos 
- verificar se o acerto de data e hora é aceito tanto na UTR quanto no Sistema de Supervisão e 

Controle (estação central); 
- verificar se as mensagens de alarme são registradas com o novo horário; 
- verificar se as variações analógicas e digitais são armazenadas e enviadas ao Sistema de 

Supervisão e Controle (estação central), conforme especificado; 
- gerar eventos de falhas, tanto de comunicação quanto nos sensores/UTR, que determinem 

reportar à estação central; 
- verificar a capacidade de memória na UTR com a geração de eventos; 
- verificar as grandezas analógicas quanto a variações dos seus limites inferiores e superiores, 

observando as unidades de engenharia implementadas, conforme especificado; 
- verificar a ativação das saídas digitais e seu registro na estação central; 
- testes dos módulos elétricos alimentados em AC, com a verificação de tomadas, ventiladores, 

exaustores, e lâmpadas de serviço. 
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4. Teste de sistema 
4.1 Inicialização do sistema  
- verificar se o sistema compreendido entre as PCD e a estação central responde às qualificações 

especificadas dentro dos tempos requeridos na inicialização; Observar todas as indicações 
possíveis, como por exemplo os leds indicativos de carga da base de dados, em operação normal 
ou em falha. 

 
4.2 Reinicialização do sistema  
- verificar a execução dos procedimentos iniciais do sistema quando do “reset”; 
- observar os procedimento de testes automáticos do software e hardware como: testes de RAM E 

EPROM, auto-ajuste do conversor analógico digital, chaves de acesso e permissividade, 
interrupções atendidas ou não, e tempos de acesso à; disco, floppy, e memórias.; 

- verificar as mensagens em tela referentes à normalização do sistema, observando, 
principalmente, se os tempos e as ferramentas de software implementadas atendem ao 
especificado; 

- verificar, através do equipamento de manutenção (lap-top) e na estação central, se após reset, 
ora na UTR ora na estação central, não há variação da última fotografia do sistema.  

 
4.3 Erro de configuração no sistema  
- verificar a detecção e indicação de erro de configuração tanto na UTR quanto na estação central, 

através do lap-top de manutenção (na UTR) e de mensagens em tela na  estação central; 
- observar se ao retirar um cartão de I/O da UTR é gerada mensagem de erro e se essa mensagem 

é armazenada e reportada à estação central; 
- determinar limites inferiores e superiores de grandezas analógicas de forma a entrarem em 

regiões de alarme e falha, obrigando o sistema a reportar estas mensagens; 
- verificar a rejeição de acerto de datas e horas inválidas ou incorretas. 
 
4.4 Registro de relatórios e gráficos 
- verificar se falhas do sistema, como, por exemplo, conversor analógico digital, memória RAM e 

EPROM, níveis e parâmetros de internos e externos à UTR são armazenados e registrados pelo 
sistema; 

- verificar a confecção de relatórios de testes do equipamento, como por exemplo: teste dos 
protocolos de comunicação e de autoteste do hardware do sistema; 

- verificar se as ferramentas de edição de gráficos e tabela de dados  atendem às especificações 
requeridas quanto ao desempenho e tratamento do volume de dados. 

 
4.5 Testes de capacidade do Buffer 
Observar através da ativação e desativação de entradas e saídas digitais/analógicas os seguintes 
pontos importantes: 

-  determinar a implementação de tarefas de descarte dos eventos mais antigos ou recentes quando 
do “estouro do buffer"; 

-   preservação de informações quando da atuação desta tarefa. 
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4.6 Sincronismo 
- verificar o acerto do relógio do sistema após desvio e se há sincronismo entre as UTR e a 

estação central dentro dos parâmetros especificados; 
- observar, quando da geração de eventos simultâneos em UTR distintas, se há registro dessas 

informações na estação central com a mesma tarja de tempo obedecendo aos limites da 
sincronização do sistema.  

 
4.7 Ativação do Watch-Dog 
- verificar o sistema de watch-dog através de modificação de “estrapes” ou parametrização via 

software que possibilite determinar o reset da CPU, quando excedido o tempo de espera deste  
watch-dog; 

- este teste tem a finalidade de constatar a correta operação dos software implementados tanto nas 
UTR quanto na estação central, ou seja, mesmo que em circunstâncias adversas ocorra uma 
falha de software, o sistema se auto-inicializa.  

 
4.8 Testes de funções específicas 
- o objetivo destes testes é verificar as funções implementadas no fornecimento que não foram 

previstas neste protocolo de testes, mas devem atender às condições de funcionalidade e 
operação do sistema. 

 
5. Testes de tipo 
5.1 Módulo de comunicação 
- verificar os níveis de transmissão do equipamento de comunicação; 
- verificar a sensibilidade de recepção do equipamento de comunicação; 
- determinar a taxa de erro do equipamento de comunicação; 
- com o sistema em operação normal, verificar o funcionamento da comunicação após a aplicação 

de um surto com as seguintes características: onda oscilatória amortecida com freqüência na 
faixa de 1 MHz a 1,5 MHz, valor de pico no primeiro ciclo de 2,5kv com decaimento de 50% 
deste valor em 6us; a onda deve ter uma taxa de 120 repetições por segundo durante 2 
segundos; 

- verificar a rejeição de "ruído branco" do equipamento de comunicação a uma relação sinal ruído 
de 24 db.  

 
5.2 Módulo de entradas analógicas 
- verificar a proteção contra surto das entradas analógicas.; 
- verificar se o nível de rejeição de uma entrada analógica, a um ruído diferencial de 60Hz, é 

maior que 60 db; 
- verificar se o erro de linearidade do conjunto entrada analógica/conversor analógico digital é 

menor ou igual a 0,25% do fundo de escala; 
- verificar o nível de rejeição de uma entrada analógica a um ruído comum em relação às demais 

entradas. 
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5.3 Módulo de entradas digitais 
- verificar o limiar de acionamento das entradas digitais; 
- verificar o filtro de boucing; 
- verificar a proteção contra surto das entradas digitais. 
 
5.4 Módulo de entradas digitais 
- verificar se o contato do relé suporta a corrente especificada; 
- verificar a proteção contra surto das saídas digitais. 
 
5.5 Módulo de fontes de Alimentação 
- verificar a isolação da fonte entre entrada e saída; 
- verificar os níveis de Ripple e Spike produzidos pela fonte em suas saídas; 
- verificar a regulação da fonte com a medição da tensão de saída nas condições de carga máxima 

e mínima; 
- verificar a proteção da fonte contra inversão de polaridade; 
- verificar a proteção contra curto circuito na saída da fonte 
- verificar o acionamento dos circuitos de proteção contra sobretensão e sobrecorrente; 
- verificar a proteção contra surto em modo comum na entrada da fonte; 
- verificar a isolação da fonte entre entrada-saída, saída-carcaça e entrada-carcaça. 
 
6. Teste das 100  horas 
- verificar o funcionamento de todo o sistema compreendido pelas UTR e estação central em um 

intervalo contínuo de 100 horas. 
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Seção VIII.  Formulários Padrão 
 

1.  Formulário de proposta e listas de preços 
 

 Data:   
 Empréstimo Nº:   
 Aviso de Licitação No:   
 
A:  [nome e endereço do Comprador] 
 

Prezados Senhores: 
 

 Após examinar os documentos de licitação, bem como seus anexos Nº [indicar número], dos 
quais, pela presente, acusamos recebimento, vimos informar-lhes nossa disposição em fornecer os 
equipamentos e prestar os serviços necessários à implantação da rede de estações telemétricas 
remotas do sistema de monitoramento da qualidade e quantidade da água na bacia do rio Paraiba do 
Sul, em conformidade com tais documentos, pelo montante de [valor total da proposta em cifras e por 
extenso] ou outros montantes que sejam determinados com base na Lista de Preços anexa à presente 
proposta e que constitui parte integrante da mesma. 
 

 Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as entregas dos bens de acordo 
com o cronograma especificado na Lista de Bens e Serviços e Plano de Entregas. 
 

 Ademais, caso nossa proposta seja aceita, obteremos uma garantia bancária por um 
montante equivalente a __ % ( _________ por cento) do valor do Contrato para assegurar o devido 
cumprimento do Contrato na forma estabelelcida pelo Comprador.  
 

 Acordamos manter esta proposta durante 90 (noventa) dias, a partir da data fixada para a 
abertura das propostas, segundo a Cláusula 22 das Instruções para os licitantes.  A proposta 
significa um compromisso de nossa parte e poderá ser aceita a qualquer momento antes do 
vencimento do referido prazo. 
 
 Esta proposta, juntamente com sua aceitação por escrito anexada à notificação de 
adjudicação, constituirá o Contrato legal até que seja elaborado e assinado o Contrato formal. 
 
 Entendemos que Vossas Senhorias não estão obrigados a aceitar a proposta mais baixa ou 
qualquer das propostas que recebam. 
 

Qualquer comissão ou gratificação, se houver, paga ou a ser paga por nós a agentes com 
relação à presente proposta e à execução do Contrato, caso nos seja adjudicado, é a seguinte: 
 

Nome e endereço do agente   Valor e moeda  Propósito da comissão/gratificação 
 

_________________________  ______________ _____________________________ 
 

Nota:  se não houver comissões/gratificações, favor indicar "Nenhuma". 
 

Aos   dias do mês de    de   
 
    
[assinatura] [na qualidade de] 
Devidamente autorizado para assinar a proposta por ________________ e em seu nome. 
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Lista de Preços de Bens e Serviços Importados 
(Propostas do Grupo C) 

Nome do Licitante  . 
Número do Aviso de Licitação .  Página 1 de 1 
 

Valor CIF   Porto  
(Aeroporto)  de 
Desembarque 

Transporte 
Interno 

Seguro do 
Transporte 

Valor Total  
(No local de entrega, 

descarregado) 
s/II, IPI e ICMS s/ICMS s/ICMS s/II, IPI e ICMS 

Item Natureza 

 

País de 
origem 

Quan-
tidade 

 
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4).(5) (7) (8)=(4)*(7) (9) (10)=(4)*(9
) 

(11)=(5)+(7)+(9) (12)=(6)+(
8)+(10) 

1 Fornecimento dos equipamentos (itens 3.1,  3.2,  3.3 e 3.4 da 
Subseção III das Especificações Técnicas)  

 1         

2 Serviços (itens 3.7 da Subseção III das Especificações Técnicas)  1         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Assinatura do Licitante ___________________________________________________. 
 
   Nota:  1)  Em caso de discrepância entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá o valor unitário. 

2) Indicar as moedas que devam ser usadas de acordo com a Cláusula 12 das Instruções para os licitantes. 
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Lista de Preços de Bens e Serviços Nacionais Fornecidos no País do Comprador 
(Propostas dos Grupos A e B) 

Nome do Licitante  . 
Número do Aviso de Licitação  .  Página 1 de 1 

Valor EXW Custo da Mão- 
de-Obra, 

Matéria-Prima 
e Componentes1 

Transporte 
Interno 

Seguro do 
Transporte 

Valor Total  
(Valor posto local 

de entrega, 
descarregado) 

 

Item 
 
 

Natureza País de 
origem 

Quan-
tidade 

s/ IPI e ICMS s/ IPI e ICMS s/ICMS s/ICMS s/ IPI e ICMS 
    Unit. Total Unit. total Unit. Total Unit. Total Unit. Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) (7) (8) (9) (10)=(4)*(9) (11) (12)=(4)*(11) (13)=(5)+(9)+(11) 14=(6)+(10)+
(12) 

1 Fornecimento dos equipamentos (itens 3.1,  3.2,  3.3 e 3.4 da 
Subseção III das Especificações Técnicas) 

 1           

2 Serviços (itens 3.7 da Subseção III das Especificações Técnicas)  1           

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Assinatura do Licitante  . 
 

Nota:  1) Em caso de discrepância entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá o valor unitário. 
           2) Indicar as moedas que devam ser usadas de acordo com a Cláusula 12 das Instruções para os licitantes. 

                                                 
1 Indicado como percentagem do preço EXW. 
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2.  Formulário de Garantia de Seriedade da Proposta 
 
Considerando que [nome do Licitante] (doravante, “Licitante”) apresentou proposta em [data de 
apresentação da proposta] para o fornecimento e instalação da rede telemétrica de monitoramento da 
quantidade e qualidade da água na bacia do rio Paraíba do Sul (doravante, “Proposta”), 
 
PELA PRESENTE deixamos consignado que NÓS, [nome do banco], de [nome do país], com domicílio 
legal em [endereço do banco] (doravante, “Banco”), assumimos compromisso com [nome do Comprador] 
(doravante, “Comprador”) pelo montante de ________ que este Banco, seus sucessores ou 
cessionários pagarão ao Comprador na devida forma.  Expedido e selado com o selo deste Banco 
em ____ de _____ de 200___. 
 
AS CONDIÇÕES deste compromisso são as seguintes: 
 
1. caso o Licitante retire sua proposta durante o período de validade estipulado no formulário de 

proposta, ou 
 
2. caso o Licitante, depois de haver sido notificado da aceitação de sua proposta pelo 

Comprador, durante o período de validade da mesma: 
 

a) não assine ou se recuse a assinar o Contrato, se isso for necessário, ou 
 
b) não forneça ou se recuse a fornecer a Garantia de cumprimento que deve apresentar, de 

acordo com as Instruções para os licitantes; 
 
Assumimos o compromisso de pagar ao Comprador, no máximo, um valor total igual ao indicado, 
contra recibo do primeiro pedido por escrito, sem que o Comprador deva justificar a sua 
reclamação, desde que o Comprador deixe consignado em seu pedido que o montante reclamado lhe 
é devido em função de uma ou ambas as condições acima especificadas e indique expressamente a 
condição (ou as condições) que tenha(m) ocorrido.  
 
Esta garantia permanecerá em vigor até 30 (trinta) dias após o período de validade da proposta, 
incluído o trigésimo dia, e qualquer reclamação com relação à mesma deverá ser recebida pelo 
Banco no mais tardar na data indicada. 

  
[assinatura do banco] 
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3.  Formulário de Contrato 
 
Contrato celebrado em _____ de _______ de 200__, entre [nome do Comprador] do Brasil 
(doravante, “Comprador”), de uma parte, e [nome do Fornecedor] de [cidade e país do 
Fornecedor] (doravante, “Fornecedor”), de outra parte: 
 
CONSIDERANDO que o Comprador expediu Aviso de Licitação com relação a determinados bens 
e serviços conexos, equipamentos e serviços destinados ao fornecimento e instalação da rede 
telemétrica de monitoramento da quantidade e qualidade da água na bacia do rio Paraíba do Sul e 
aceitou proposta do Fornecedor para o fornecimento de tais bens e serviços [valor do Contrato em cifras 
e por extenso] (doravante, “valor do Contrato”). 
 
ESTE CONTRATO ESTABELECE O SEGUINTE: 
 
1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado que o que for dado nas 

respectivas Condições do Contrato a que se refiram. 
 
2. Os seguintes documentos são considerados parte deste Contrato e serão lidos e interpretados 

juntamente com o mesmo: 

a) o Formulário de Proposta e a Lista de Preços, apresentados pelo Fornecedor; 
b) a Lista de Bens e Serviços e Plano de Entrega; 
c) as Especificações Técnicas; 
d) as Condições Gerais do Contrato; 
e) s Condições Especiais do Contrato; e 
f) a notificação do Comprador ao Fornecedor de que o Contrato lhe foi adjudicado. 

 
3. Tendo em vista os pagamentos que o Comprador efetuará ao Fornecedor na forma 

mencionada neste Contrato, o Fornecedor obriga-se a fornecer os bens e serviços ao 
Comprador e a reparar os defeitos destes, de acordo com as disposições do Contrato e em tudo 
o que lhe disser respeito. 

 
4.      O Comprador obriga-se a pagar ao Fornecedor, como contrapartida do fornecimento dos bens 

e serviços e da reparação de seus defeitos, o valor do Contrato ou os montantes que devam ser 
pagos de acordo com o disposto no Contrato no prazo e na forma nele estabelecidos. 

 
EM TESTEMUNHO do que as partes assinam este Contrato em conformidade com a legislação de 
seus respectivos países no dia e ano acima indicados. 
 
Assinado, selado e entregue por _________________________________ 
 
[nome do representante] (em nome do Comprador) _______________ 
 
na presença de [nome da testemunha] ______________________________ 
 
Assinado, selado e entregue por _________________________________ 
 
[nome do representante] (em nome do Fornecedor) 
 
na presença de [nome da testemunha] ______________________________ 
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4.  Formulário de Garantia de Cumprimento 
 
PARA:  [nome do Comprador] 
 
CONSIDERANDO que [nome do Fornecedor] (doravante, “Fornecedor”) comprometeu-se, em virtude 
do Contrato Nº [número de referência do Contrato] com data de ___ de ____ de 200__ ao  fornecimento 
e instalação da rede telemétrica de monitoramento da quantidade e qualidade da água na bacia do 
rio Paraíba do Sul. 
 
E CONSIDERANDO que Vossas Senhorias estipularam no referido Contrato que o Fornecedor 
lhes entregará uma garantia bancária emitida por banco de prestígio pelo montante especificado no 
Contrato como garantia de que o Fornecedor cumprirá os compromissos implícitos ao Contrato. 
 
E CONSIDERANDO que nós, abaixo assinados, acordamos entregar ao Fornecedor tal garantia: 
 
DECLARAMOS, pela presente, nossa condição de Avalistas responsáveis perante Vossas 
Senhorias, em nome do  Fornecedor, pelo valor máximo de [valor da garantia em cifras e por extenso] e 
nos obrigamos a pagar a Vossas Senhorias, contra seu primeiro pedido escrito em que conste que o 
Fornecedor não cumpriu o disposto no Contrato, sem argumentações nem objeções capciosas, 
qualquer valor ou valores que não excederem os limites [valor da garantia] acima referidos, sem 
necessidade de que Vossas Senhorias apresentem ou comprovem as causas ou razões da reclamação 
ou o montante nela especificado. 
 
Esta garantia é válida até o dia  ___ de ______ de 200__. 
 
 

Assinatura e selo dos Avalistas 
 

  
[nome do banco ou instituição financeira] 
 
 
  
[endereço] 
 
 
  
[data] 
 



Seção VIII. - Formulários Padrão 

 84 

5.  Formulário de Garantia Bancária por Adiantamento 
 
PARA:  [nome do Comprador] 
 
[nome do Contrato] 
 
Prezados Senhores: 
 
De acordo com a disposição relativa a pagamentos, constante das Condições Especiais do Contrato, 
mediante a qual é emendada a Cláusula 16 das Condições Gerais do Contrato para incluir os 
adiantamentos, [nome e endereço do Fornecedor] (doravante, "Fornecedor") apresentará ao Comprador 
uma garantia bancária a fim de assegurar o cumprimento adequado e fiel das obrigações que lhe são 
estabelecidas nos termos da referida Cláusula, pelo valor de [valor da garantia em cifras e por extenso]. 
 
Nós, abaixo assinados, [banco ou instituição financeira], em cumprimento às instruções recebidas do 
Fornecedor, nos obrigamos, incondicional e irrevogavelmente, a garantir, como obrigados em 
primeira instância e não como simples avalistas, a pagar ao Comprador, contra seu primeiro pedido, 
sem qualquer direito a objeção de nossa parte e sem apresentar primeiro uma reclamação ao 
Fornecedor, um valor não superior a [valor da garnatia em cifras e por extenso]. 
 
Também acordamos que nenhuma alteração, inclusão ou modificação das condições do Contrato 
que devam ser cumpridas pela presente ou por qualquer outro documento do Contrato que 
pudessem acordar o Comprador e o Fornecedor nos eximirá, sob qualquer hipótese, da obrigação 
em virtude desta garantia, e pela presente renunciamos à notificação de qualquer alteração, inclusão 
ou modificação. 
 
Esta garantia permanecerá plenamente em vigor a partir da data do adiantamento recebido pelo 
Fornecedor em virtude do Contrato até [data]. 
 
 
Atenciosamente, (assinatura e selo dos Avalistas): 
 
 

  
[nome do banco ou instituição financeira] 
 
 
  
[endereço] 
 
 
  
[data] 
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6.  Formulário de Autorização do Fabricante 
 
 
PARA:  [nome do Comprador] 
 
CONSIDERANDO que [nome do fabricante], fabricantes estabelecidos e idôneos de [nome e/ou 
descrição dos bens], com fábrica localizada em [endereço da fábrica], 
 
pela presente autorizamos [nome e endereço do agente] a apresentar proposta com relação aos bens 
indicados no Aviso de Licitação Nº [referência do Aviso de Licitação] e fabricados por nós e a negociar 
posteriormente o Contrato com Vossas Senhorias, bem como a  assiná-lo. 
 
Pela presente expedimos nossa caução e garantia total, de acordo com a Cláusula 15 das Condições 
Gerais do Contrato, com relação aos bens propostos pela firma acima indicada na resposta a este 
Aviso de Licitação. 
 
 
 

  
[assinatura pelo fabricante e em seu nome] 

 
 
 
Nota: Esta carta de autorização deve ser escrita em papel timbrado do fabricante e assinada por 

pessoa competente com poderes para assinar documentos que obriguem o fabricante.  O 
Licitante deverá incluí-la em sua proposta. 
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Seção IX.  Elegibilidade para o Fornecimento 
 

Centro de Informação Pública 
 

Elegibilidade para o fornecimento de bens e serviços e a construção de obras nas aquisições 
financiadas pelo Banco 

 
Janeiro de 1995 

 
 
  Para informação dos mutuários e licitantes e com referência ao parágrafo 1.6, nota de 
rodapé nº 9, do documento intitulado Normas:  Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de 
la AIF, de janeiro de 1995, a seguir apresenta-se uma lista de países cujos licitantes, bens e serviços 
não são elegíveis para participar em aquisições financiadas pelo Banco ou pela AIF. 
 
• Andorra 
 
• Brunei Darussalam 
 
• Cuba 
 
• Liechtenstein 
 
• Mônaco 
 
• Nauru 
 
• República Democrática Popular da Coréia (Coréia do Norte) 
 
• São Marino 
 
• Tuvalu 
 
  
 Ademais, os licitantes, bens e serviços de outros países ou territórios podem ser declarados 
inelegíveis mediante disposição dos documentos de licitação se o país mutuário os houver excluído 
por meio de lei ou regulamentação oficial, ou em cumprimento das disposições do parágrafo 1.8, 
alínea a, do documento intitulado Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la 
AIF. 
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