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Prefeitura Municipal de  

Venda Nova do Imigrante 
 

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES 
CNPJ.: 31.723.497/0001-08  - CEP: 29375-000  - Telefone: (28) 3546-1188 

 

Secretaria requisitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana 

Responsável: Bárbara Nunes Cerqueira 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

A secretaria de Obras realiza manutenções de redes de esgoto nos lugares não 
abrangidos pelo contrato com a Cesan. São redes que a administração pública 
mantêm e que precisam de manutenção constante. 
Por ser rede de esgoto, os tubos deverão ser específicos, sendo necessário a 
aquisição de tubos denominados ocre, que possuem alta classe de rigidez, 
garantindo assim, maior desempenho quando instalados em valas. 
A solução deverá atender os requisitos de qualidade, possibilitando menor 
manutenção e com isso o menor gasto de mão-de-obra e de material. Pois a 
manutenção já é realizada, porém com tubos que não são específicos, o que 
gera um dispêndio de recursos e tempo, por serem fracos para o objetivo. 
Por todo o exposto, a Secretaria de Obras pretende utilizar a solução escolhida 
como ferramenta legal de contratação ora em debate, por meio de procedimento 
licitatório, regido pela lei Federal 8.666/93. 

 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A solução deverá observar os parâmetros e faixas de recomendações, 
disponíveis nas normas brasileiras editadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e outros órgãos regulamentadores. 

 

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Por ser uma tubulação específica, não são todos os estabelecimentos de 
construção que fornecem esse tipo de material. O levantamento foi realizado 
através de 4 orçamentos de empresas do estado e em alguns itens, o 
levantamento foi realizado via portal de preços. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação do objeto ora pretendido será feita mediante Sistema de Registro 
de Preços, utilizando a modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP – tem como objetivo avaliar 
alternativas para manutenção dos pontos de rede de esgoto que são de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, não 
abrangidos pelo contrato de sessão com a CESAN, para atender as 
necessidades para pequenos reparos, pelo período de 12 (doze) meses, 
servindo como base para a elaboração do Termo de referência, de acordo com a 
lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX 
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item/grupo ou lote. Para a determinação dos preços de referência, buscam-se 
preços de mercado, de forma a alcançarmos preços mais próximos da realidade. 
O sistema de registro de preços permite que a Administração adquira os serviços 
à medida que forem sendo necessários, respeitando-se os limites orçamentários. 

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A quantidade foi estipulada de acordo com a metragem das redes existentes e 
que exigem manutenção.  

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado é de 100.000,00 (Cem mil reais). Serão utilizados como 
metodologia para a obtenção do preço e referência para a contratação, a média, 
mediana ou o menor valor obtido na pesquisa de preços, desde que o cálculo 
incida sobre um conjunto de 3 ou mais preços, oriundos de um ou mais 
parâmetros adotados neste caso, desconsiderados os valores inexequíveis e os 
excessivamente elevados  

 

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A licitação será por item, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que 
embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, 
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. A entrega será 
mediante autorização de fornecimento, conforme necessidade da Secretaria 

 

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há necessidade de contratações aquisições correlatas ao objeto ora 
debatido 

 

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

A contratação está prevista no orçamento anual. Ficha- fonte: 
171-1001000000  
171-1530000000 

 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a solução ora em debate, espera-se atender a demanda da municipalidade, 
melhorando a qualidade da tubulação de esgoto, evitando tantas manutenções, 
gerando economicidade para administração. 

 

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

Não há providências a serem adotadas pela Administração, previamente à 
celebração do contrato.  

 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

A aquisição da tubulação evitará danos ambientais, pois são mais resistentes 
para o esgoto, evitando assim a contaminação do solo. Portanto a sua aquisição 
não vislumbra impactos ambientais. 

 

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Esta equipe/comissão de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com 
base neste Estudo Técnico Preliminar. 
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Venda Nova do Imigrante/ES, 26 de Agosto de 2021 
 

______________________ 

Alexandre Filete  

 

 


