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ESCLARECIMENTO 

23/03/2016 

 

A AGEVAP vem esclarecer que o presente Edital tem por único objeto identificar as 

demandas dos municípios inseridos na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul 

relacionadas à elaboração de projetos para implantação/ampliação do sistema de 

coleta e tratamento de efluentes. Os municípios que se interessarem e se 

inscreverem, após habilitados e hierarquizados, serão contemplados com elaboração 

de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental para o 

sistema de esgotamento sanitário referente à(s) localidade(s) apresentada(s) como 

demanda. 

 

O Edital não engloba a disponibilização de recursos para execução de obras de 

nenhuma natureza. 

 

A seguir, apresentamos a definição dos serviços que fazem parte do escopo do Edital 

AGEVAP Nº 03/2016: 

 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO – Estudo para identificar as necessidades, caracterizar o 

problema e avaliar as alternativas de viabilidade nos aspectos técnico, 

socioeconômico, financeiro e ambiental.  

 

ESTUDO AMBIENTAL – Relatório técnico onde se avaliam as consequências para o 

ambiente decorrentes de um determinado projeto, nele encontrando-se identificados 

e avaliados de forma imparcial e técnica os impactos que um determinado projeto 

poderá causar no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras. 

 

PROJETO BÁSICO – Segundo a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
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impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

PROJETO EXECUTIVO – Segundo a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

projeto executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. 


