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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2016 

 

ENQUADRAMENTO PIA 

I - Ações de Gestão 

I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 

I.1.2 - Ações de Comunicação, Divulgação, Mobilização e Educação Ambiental 

I.1.2.2 - Divulgação das ações do CBH do Rio Pará 

I.1.2.2.1 - Contratação de empresa especializada em confecção, editoração, diagramação e impressão e 
fornecimento de materiais de publicidade e promoção do Comitê 

Categoria: 92,5% 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DO MATERIAL 

INSTITUCIONAL DA EXPEDIÇÃO DO CBH RIO PARÁ 2023 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1 O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ 

O CBH do Rio Pará foi criado pelo Decreto nº 39.913, de 22 de setembro de 1998. É composto 

por 40 membros titulares e 40 suplentes, sendo sua estruturação paritária entre Poder Público 

Estadual, Poder Público Municipal, Usuários de Recursos Hídricos e Sociedade Civil Organizada, 

cada segmento com 10 representantes titulares e 10 suplentes. No artigo 1º do Decreto nº 

39.913, destaca-se as finalidades do mesmo CBH do Rio Pará, qual seja, o de promover, no 

âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômico-financeira de 

programa de investimento e consolidação da política de estruturação urbana e regional, visando 

ao desenvolvimento sustentável da bacia. 

Na Figura 1, a seguir, é apresentado o mapa temático da bacia do rio Pará, discriminando os 

territórios dos municípios nela inseridos e sua situação espacial em relação ao território de Minas 

Gerais. 
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Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio Pará. 

Fonte: www.cbhriopara.org.br, acesso em março/2021. 

1.2 A AGÊNCIA PEIXE VIVO 

A Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, composta por empresas usuárias de recursos 

hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de 

Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Atualmente, a Agência está legalmente habilitada a exercer as funções de Entidade Delegatária 

às ações de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF); 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBH Verde Grande) e de Entidade 

Equiparada às ações de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
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Velhas (CBH Rio das Velhas) e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH do 

Rio Pará).  

Dentre as finalidades da APV está a prestação de apoio técnico-operativo à gestão dos recursos 

hídricos das bacias hidrográficas para as quais ela exerce as funções de Agência de Bacia, 

incluindo as atividades de planejamento, execução e acompanhamento de ações, programas, 

projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados 

por cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hídricos. Tendo por missão 

atuar na gestão de Recursos Hídricos de forma integrada com os entes do sistema para contribuir 

na melhoria da quantidade e qualidade das águas. 

Nesse contexto, a Agência Peixe Vivo celebrou o Contrato de Gestão nº 01/2016, assinado em 

27 de dezembro de 2016, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, com a anuência 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (UPGRH – SF2). 

2. OBJETO 

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para confecção 

do material institucional da Expedição do CBH Rio Pará 2023. 

3. JUSTIFICATIVA 

O CBH do Rio Pará tem buscado ampliar sua atuação e reconhecimento na bacia. Traz em seus 

objetivos a função de gerenciar o uso dos recursos hídricos ao longo de toda a bacia hidrográfica 

e para alcançar este propósito necessita de fazer uso eficaz do instrumento da comunicação 

social e mobilização. Como ação imediata, o CBH do Rio Pará irá realizar mais uma expedição 

científica no território da bacia para ampliação do conhecimento das necessidades da região. 

A contratação dos serviços previstos neste Ato Convocatório permitirá a complementação do 

trabalho de fortalecimento institucional do comitê com a produção de materiais institucionais, 

favorecendo uma melhor divulgação do sistema CBH do Rio Pará com o público da bacia 

hidrográfica, permitindo a divulgação das atividades do CBH e favorecendo a interação entre as 

instituições da Bacia. Corroborando ainda com a consolidação da imagem do comitê como 

instituição que representa legitimamente os interesses da população da bacia e luta em prol de 

políticas sérias de meio ambiente, preservação das águas e ecossistemas do rio Pará. 

Os itens promocionais constituem a estratégia para colocar em prática a mobilização social. 

Assim, foram selecionados materiais institucionais de forma estratégica considerando as ações 

previstas para o evento. Banner, folder, adesivos e backdrop são materiais de apresentação da 

Expedição na Bacia do Rio Pará, focados no primeiro contato. Lado outro, os chapéus e as 

mochilas são essenciais, uma vez que a expedição ocorre em campo, locais abertos, assim como 

as camisas de manga longa que possuem proteção UV. Todavia, devido ao calor, a adesão maior 

dos envolvidos é pelas camisas de manga curta, por isso, deverão ser produzidas em maior 

quantidade.  

Diante do exposto, faz-se necessária a contratação de empresa especializada na produção deste 

tipo de material (que será utilizado na divulgação da Expedição do CBH Rio Pará 2023) conforme 

detalhado neste TDR. 
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4. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS  

 

A empresa contratada deverá produzir o material conforme especificações previstas neste TDR. 
A arte final será enviada na data de assinatura da ordem de serviço. As provas a serem 
produzidas deverão ser enviadas à contratante para aprovação, antes da produção. 

Todo material produzido deverá ser entregue no município de Pará de Minas/MG (local a ser 
informado posteriormente) e o custo de entrega deverá ser considerado na proposta de preço.  

Especificação dos produtos:  

Ordem Item Descrição 
Uni

d. 
Quant. 

1 

Camisa para 

Expedição na Bacia 

do Rio Pará 

Manga longa 

91% poliamida e 9% elastano - 

Fator 50UV; 

165 gramas por metro quadrado 

(gramatura); 

Serigrafia frente e costas (4 cores) 

e 2 mangas (1 cor) com tinta 

elastic; Toque macio, toque 

gelado, respirabilidade e 

elasticidade; Tamanhos P (30), M 

(45), G (60) e GG (15). 

Uni

d. 
150 

2 

Camisa para 

Expedição na Bacia 

do Rio Pará 

Manga curta 

Em poliamida e elastano; 

Fator 30UV; Serigrafia frente e 

costas (4 cores) e 2 mangas (1 

cor) tinta elastic; 

Toque macio, toque gelado, 

respirabilidade e elasticidade; 

Tamanhos P (100), M (150), G 

(200) e GG (50). 

Uni

d. 
500 

3 

Mochila para 

Expedição na Bacia 

do Rio Pará 

Mochila dobrável poliéster; 210D 

ripstop. Com bolso frontal; 

Personalizada com logomarca do 

CBH; 

Medidas: 295 x 415 x 110 mm; 

Medida Dobrada: 160 x 130 mm; 

 

Uni

d. 

100 

4 

Chapéu para 

Expedição na Bacia 

do Rio Pará 

Chapéu de algodão estilo 

pescador com cordão regulador, 

impressão em 02 cores na frente 

e laterais. 

 

Uni

d. 

100 

5 

Banner para 

Expedição na Bacia 

do Rio Pará 

Banner em lona fosca 0,80 x 

1,20m com acabamento em 

bastão e ponteira. 

 

Uni

d. 

04 
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Ordem Item Descrição 
Uni

d. 
Quant. 

6 Adesivos 
Adesivos para carro em vinil com 

fundo transparente 10x10 cm. 

Impressão colorida 

Uni

d. 
1.500 

9 
Folder sobre o CBH 

Pará 

Produção e impressão de folders 

coloridos papel Couchê 150g, 

45x30 cm com 3 dobras, 4/4 

cores. 

Uni

d. 
1.500 

10 
Backdrop 

Estrutura e lona: verificar o 

tamanho máximo após a escolha 

do local (arte será encaminhada 

posteriormente). 

Uni

d. 
1 

 

Todos os quantitativos e materiais aqui listados foram demandados pelo presidente do Comitê, 

Sr. José Hermano, e calculados tendo como base, além do material das expedições anteriores, 

a previsão do número de participantes do CBH nas atividades da Expedição Rio Pará 2023 e no 

alcance geográfico das atividades ao longo da bacia hidrográfica. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

O prazo para entrega do material será de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da ordem de 

serviço. 

Produto Dias após a emissão da OS 

Dias 10 50 60 

Entrega das amostras    

Produção    

Entrega dos produtos    

Desembolso 0% 0% 100% 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados pela Agência Peixe Vivo em até 15 (quinze) dias após a entrega 

e aprovação dos produtos, mediante parecer do fiscal técnico do contrato. Os pagamentos 

estarão condicionados obrigatoriamente à apresentação pela CONTRATADA de Nota Fiscal 

(NF-e) e certidões de regularidade fiscal. 

7. DO PROCESSO LICITATÓRIO 

Será selecionada a pessoa jurídica com perfil técnico adequado para as atividades descritas 

neste Termo de Referência que apresentar a melhor proposta financeira. A modalidade de 

licitação será Tomada de Preços, tipo Menor Preço, mediante Ato Convocatório, nos moldes 

preconizados pela Portaria IGAM Nº 39/2022. Em caso de empate, será realizado 
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sorteio entre as concorrentes. 

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O valor máximo que será destinado a esta contratação, em consonância com o presente Termo 

de Referência, é de R$ 66.999,66 (sessenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e 

sessenta e seis centavos). 

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

O gerenciamento e fiscalização do contrato serão de responsabilidade da Gerência de Integração 

da Agência Peixe Vivo. 

A qualquer momento, o Contratante poderá solicitar dados e/ou informações necessárias para o 

atendimento necessário aos serviços do contrato. Também poderão ser solicitadas reuniões de 

alinhamento a serem realizadas por videoconferência ou presencialmente na cidade de Pará de 

Minas, onde está situada a sede do Comitê. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

✓ Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referência e de 

acordo com Cláusulas estipuladas em Contrato; 

✓ Fornecer informações à CONTRATANTE sobre os trabalhos que estão sendo executados, 

sempre que solicitado; 

✓ Comparecer às reuniões previamente agendadas, munida de informações sobre o 

andamento dos trabalhos em execução; 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

✓ Disponibilizar documentos e informações necessárias à execução dos serviços contratados, 

conforme especificado e citado neste Termo de Referência; 

✓ Acompanhar o desenvolvimento de todas as ações e produtos provenientes do contrato; 

✓ Realizar os pagamentos relativos aos materiais entregues e aprovados, conforme estipulado 

neste Termo de Referência e cláusulas contratuais pertinentes. 


