
 

Praça Antonio Vieira Tavares, 20 - Centro 
Salto -SP - CEP 13.320-219 
CNPJ: 07.078.236/0001-90 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE SALVAMENTO E AÇÕES DE 

PRESERVAÇÃO IN SITU PARA AS ÁREAS DOS SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICO DA FAZENDA PEDRA BRANCA E FAZENDA 

PIRAHY, REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA 

BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Salto 

Estado de São Paulo 

Março de 2022 



 

Praça Antonio Vieira Tavares, 20 - Centro 
Salto -SP - CEP 13.320-219 
CNPJ: 07.078.236/0001-90 

 

 

S U M Á R I O 
 

 
1 FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO ..................................................................... 1 

2 JUSTIFICATIVAS ................................................................................................... 1 

3 ITENS DA CONTRATAÇÃO ................................................................................. 2 

4 OBJETIVOS ............................................................................................................. 2 

5 PRINCIPAIS ASPECTOS CIENTÍFICOS DO PROGRAMA ............................ 3 

6 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ..................................................... 4 

7 MÉTODOS A SEREM EMPREGADOS .............................................................. 6 

8 SEQUENCIA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ................... 7 

9 DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS ........................................... 8 

10 EQUIPE ENVOLVIDA ...................................................................................... 10 

11 COLETA E ANÁLISE DE DADOS E ESTUDOS EXISTENTES ............... 10 

12 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS ............................................................. 11 

13 REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CONIRPI .................................................. 12 

14 NORMALIZAÇÃO ............................................................................................. 12 

15 TECNOLOGIA E RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS ...................... 13 

16 PRAZOS ............................................................................................................. 14 

17 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO .................................................................... 14 

18 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS ........................................................... 15 

19 GARANTIA DO TRABALHO ........................................................................... 16 

20 ENTREGA DOS PRODUTOS ......................................................................... 17 

21 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: ................................................................ 18 

 
 
 
 



 

Praça Antonio Vieira Tavares, 20 - Centro 
Salto -SP - CEP 13.320-219 
CNPJ: 07.078.236/0001-90 

 

ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE SALVAMENTO E AÇÕES DE 

PRESERVAÇÃO IN SITU PARA AS ÁREAS DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICO 

DA FAZENDA PEDRA BRANCA E FAZENDA PIRAHY, REFERENTE AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ 

 

 

 

1 FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

O objeto citado tem como finalidade desenvolver o Programa de Salvamento e ações 

de preservação in situ e Educação Patrimonial conforme manifestação do IPHAN 

descrita no Ofício nº 245/2019/IPHAN-SP-IPHAN, datado de 28/02/2019, em resposta 

a análise das complementações ao Relatório do Projeto de Prospecções 

Arqueológicas e Educação Patrimonial para a Barragem do Ribeirão Piraí Municípios 

de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto – SP Processo: 01506.002349/2011-19, o qual 

está vinculado ao item 1.35 do Parecer Técnico nº 408/16/IE, na Licença Ambiental 

Prévia nº 2527, referente à Barragem do Ribeirão Piraí processo impacto nº 141/2011, 

elaborada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, datada de 

26/10/2016. 

 
 

2 JUSTIFICATIVAS 

 

A Barragem do Piraí será construída na divisa dos municípios de Indaiatuba e Salto. 

Terá 386 metros de comprimento, 15 metros de altura, espelho d'água de 1,3 km² e 

capacidade para armazenar 9 bilhões de litros de água. A área total a ser 

desapropriada é de mais de 2,97 km². A obra garantirá a ampliação do volume de 

captação dos municípios de Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva. 
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A contratação do Programa de Salvamento e ações de preservação in situ e Educação 

Patrimonial se faz necessária para que o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 

RIBEIRÃO PIRAÍ (CONIRPI) obtenha a Licença Ambiental de Instalação das áreas 

dos Sítios Arqueológicos Fazenda Pedra Branca e Fazenda Pirahy. 

A anuência da Licença de Instalação nas áreas delimitadas pelo cinturão de 

segurança estará condicionada à realização e aprovação do referido programa, 

quando será anuída também a Licença de Operação para o empreendimento. 

 

3 ITENS DA CONTRATAÇÃO  

 

A empresa contratada deverá atender aos seguintes itens: 

 

Programa de Salvamento e ações de preservação in situ e Educação Patrimonial para 

a Barragem Piraí, municípios de Salto e Itu, São Paulo, conforme Ofício                       

nº 245/2019/IPHAN-SP-IPHAN, como parte integrante do licenciamento do referido 

empreendimento (Anuência LO pelo IPHAN), prevendo a realização das seguintes 

atividades:  

- Programa de Salvamento e ações de preservação in situ na Fazenda Pedra Branca; 

- Programa de Salvamento e ações de preservação in situ na Fazenda Pirahy; 

- Levantamento Cadastral Arquitetônico da Fazenda Pedra Branca. 

 

4 OBJETIVOS  

 

4.1 ARQUEOLOGIA 

Os objetivos gerais deste Programa podem ser sintetizados nos seguintes itens:  

a) Realizar o Programa de Salvamento e ações de preservação in situ dos 02 (dois) 

Sítios Arqueológicos identificados e estudos complementares sobre o Patrimônio 
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Arqueológico, Histórico e Cultural na ADA do empreendimento, podendo ser 

incorporado com demais instrumentos de gestão do município e da região;  

b) Atender à legislação brasileira no que se refere à proteção e intervenção junto ao 

patrimônio;  

c) Produzir conhecimento científico sobre o Patrimônio Cultural e seus componentes, a 

saber: os sítios arqueológicos, o patrimônio edificado, os monumentos, o patrimônio 

imaterial e o patrimônio paisagístico com caráter cultural;  

d) Implementar política efetiva de disponibilização do conhecimento à comunidade e 

participação da mesma na produção e proteção sobre o Patrimônio Cultural. Completa 

esta ação a integração do programa com outras iniciativas correlatas (Plano de 

Manejo, Plano Diretor Municipal, etc.).  

 

4.2 LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETÔNICO 

Execução do levantamento topográfico e planialtimétrico/cadastral da Fazenda Pedra 

Branca e posterior representação gráfica com legendas que representem todas as 

informações necessárias. 

Levantamento cadastral arquitetônico completo (plantas, cortes, fachadas, cobertura, 

portas, piso, forros, janelas, etc.) das edificações, utilizando metodologia recomendada 

pelo Programa Monumental do IPHAN, e em conformidade com os padrões exigidos 

pelos órgãos de preservação, incluindo digitalização de dados em AutoCAD. 

Apresentar também os arquivos em extensão PDF. 

 

5 PRINCIPAIS ASPECTOS CIENTÍFICOS DO PROGRAMA  

 

Dentro da perspectiva científica, o Programa tem como premissas:  

 Promover a proteção primeira através do conhecimento, isto é, efetuar a 

identificação e caracterização das diversas manifestações culturais que ocuparam e 

ocupam a área de abrangência do projeto. Estabelecer dimensões espaciais e 

cronológicas, assim como sua inserção em contextos arqueológicos e históricos de 
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caráter macrorregional. Para tal finalidade, a abordagem envolve a identificação e 

inserção geográfica, ambiental e temporal das manifestações culturais, assim como 

seu fortalecimento através de políticas de fomento e apoio direto;  

 Este projeto considera como patrimônio cultural todo e qualquer elemento que 

caracterize a formação histórica da região, independente do período cronológico a que 

se relaciona e, também, a possíveis critérios subjetivos de valoração. Assim, não 

serão apenas tratados os sítios arqueológicos, urbanos e paisagísticos que já se 

encontram sob proteção legal, mas aqueles identificados através da manifestação da 

sociedade, como por exemplo, lugares de memória, técnicas tradicionais, locais de 

interesse turístico e histórico, dentre outros;  

 Reconhecer o meio natural como subsídio para a produção do patrimônio cultural, 

isto é, identificar fontes de matéria prima, transformação da paisagem e a topografia 

do lugar como determinantes para a realização de determinada atividade cultural. 

Citamos como exemplo fontes de insumos e fatores geoindicadores para o 

estabelecimento de variáveis correlatas ao estabelecimento e constituição de 

exemplares do patrimônio cultural considerados a partir de um enfoque ecossistêmico.  

 

6 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

 
De maneira geral, serão realizadas as seguintes atividades:  

a) Pré-inventário das áreas relevantes do ponto de vista histórico e cultural, com 

potencial cênico, paisagístico ou natural, considerando o patrimônio cultural, os sítios 

arqueológicos e monumentos históricos da área de inserção do empreendimento; 

 b) Resgate do patrimônio arqueológico identificado na etapa anterior, em 

cumprimento à IN 01/2015, com contextualização arqueológica e etno-histórica da 

área de influência do empreendimento, por meio de escavações exaustivas, registro 

detalhado dos sítios e de seus entornos e coleta de exemplares estatisticamente 

significativos da cultura material contida em cada sítio, de acordo com as exigências 

do IPHAN;  
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c) Realizar o Programa de Valoração do Patrimônio Cultural nos sítios arqueológicos  

e Área de Interesse Histórico e Cultural (AIHC) localizadas em áreas de exclusão, não 

passiveis de intervenção direta pelas obras, as quais representam momentos 

anteriores de ocupação da região;  

d) Elaboração e Execução do Programa de Salvamento e ações de preservação in situ              

dos sítios identificados e Educação Patrimonial, visando a democratização e a 

extroversão do conhecimento adquirido/produzido, atendendo integralmente o Ofício 

nº 245/2019/IPHAN-SP-IPHAN.  

 

 

6.1 LEVANTAMENTO MÉTRICO CADASTRAL ARQUITETÔNIO – FAZENDA 

PEDRA BRANCA 

O levantamento métrico arquitetônico deverá apresentar as características físicas do 

edifício, constituindo-se da representação gráfica detalhada de todos os elementos 

(plantas trianguladas, detalhes construtivos e planta de situação). 

a) Croquis preliminar (planta baixa, cortes e vistas internas e externas) com cotas 

horizontais (largura, comprimento e diagonais), cotas verticais (altura de paredes, 

vãos, cumeeiras, peitoris, etc.), cotas de nível (demarcando declividades encontradas); 

b) Croquis de detalhes construtivos, com registro de esquadrias, bandeiras, gradis, 

escadas, balaustradas, elementos decorativos (ornamentação) com as medidas de 

cada um para complementação do desenho levantado;  

c) Montagem de ambiente por ambiente, através de vistas/elevações para em seguida, 

fazer o levantamento dos cortes;  

d) Croquis das fachadas/vistas/elevações do edifício, com registro de cotas horizontais 

e verticais, altura de cumeeiras, platibandas, beiral, etc. Demarcação de inclinações 

com relação aos pisos, através de cotas verticais nas extremidades da fachada;  

e) A montagem dos desenhos será feita com auxílio da documentação fotográfica para 

detalhamento dos elementos decorativos;  

f) Utilização de registros mapográficos, filmagens com drone, escaneamento em 3D, 

fotos aéreas, levantamento topográfico para auxiliar na montagem dos desenhos; 
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g) Identificação dos materiais construtivos e de revestimento que compõe a área do 

objeto de estudo e intervenção, a serem detalhadamente informados nas pranchas 

gráficas de levantamento.  

h) Paginação de piso e forro (com informações de levantamento topográfico, 

articulados com o levantamento fotográfico sistemático).  

As escalas gráficas serão as seguintes:  

a) Planta de situação – 1:2000/ 1:1000;  

b) Planta da cobertura (representando o edifício no lote e a projeção da cobertura com 

as diversas águas das coberturas existentes) – 1:500/ 1:200;  

c) Planta baixa, cortes e fachadas – 1:100/ 1:50. 

 

7 MÉTODOS A SEREM EMPREGADOS  

 
Programa de Salvamento e ações de preservação in situ e Educação Patrimonial para 

os sítios arqueológicos do empreendimento, visa os seguintes itens: 

7.1– Análise documental: pesquisa bibliográfica, documental e iconográfica sobre os 

bens culturais a serem pesquisados;  

7.2– Levantamento e estudo de cartas temáticas (geológicas, geomorfológicas, 

topográficas, etc.), possibilitando o estabelecimento de um quadro de referência para a 

área de abrangência do projeto e fornecendo subsídios para as etapas de campo a 

serem desenvolvidas.  

7.3– Reconhecimento por inventário: trabalho de campo e reconhecimento 

catalográfico por fichas específicas, registros por foto e/ou vídeo, descrição do bem 

cultural, localização, período de manifestação (aplicado às manifestações imateriais), 

dentre outras informações;  

7.4 – Promover o envolvimento social: coleta de informações sobre o patrimônio a ser 

pesquisado e avaliar a percepção da comunidade sobre o mesmo;  

7.5- Implantar política de educação patrimonial: promover ações de disponibilização e 

apropriação da comunidade sobre o bem a ser pesquisado, no âmbito de um 

Programa de Educação Patrimonial, contemplando:  
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a) Realização de exposição itinerante baseada na confecção de banners (12) 

enfocando o Patrimônio cultural identificado na área do empreendimento em 

associação a oficinas de Arte Patrimônio que será realizada em escola situada na área 

de abrangência do sítio arqueológico.  

7.6– Diagnosticar a demanda: avaliar as necessidades da população envolvida com 

determinado bem arqueológico. Em se tratando do patrimônio imaterial, considerar se 

os integrantes desejam que exista divulgação da manifestação; sobre o patrimônio 

edificado e arqueológico, qual a necessidade dos indivíduos diretamente relacionados 

ou da área envoltória para se determinar o uso do recurso;  

7.7– Avaliar potencial educacional e turístico: propor diretrizes de utilização e apontar 

as possibilidades de determinado bem cultural para o desenvolvimento social e 

econômico do município presente no turismo e na educação;  

 

8 SEQUENCIA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 
Em conformidade com o Escopo Técnico para o Salvamento e ações de preservação 

in situ e Educação Patrimonial, os estudos irão realizar:  

- Resgate dos sítios arqueológicos detectados nas prospecções efetuadas nas áreas 

destinadas ao empreendimento – ADA (Sítios da Fazenda Pedra Branca) 

- Resgate dos sítios arqueológicos detectados nas prospecções efetuadas nas áreas 

destinadas ao empreendimento – ADA (Sítios da Fazenda Pirahy);  

- Cercamento e Sinalização dos Sítios Arqueológicos que não constituirão objeto de 

impacto direto (se for o caso);  

- Georreferenciamento e análise tecnológica das estruturas e materiais arqueológicos 

resgatados;  

- Processamento das amostras geoarqueológicas e arqueométricas (interfaces 

disciplinares);  

- Sistematização das informações, análises científicas e consolidação dos dados 

componentes da arqueoinformação total para a área de influência do empreendimento; 

- Processamento laboratorial do acervo arqueológico proveniente das prospecções; 
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- Organização do Inventário das amostras arqueológicas, geoarqueológicas e 

arqueométricas coletadas durante todas as etapas; 

- Levantamento Cadastral Arquitetônico da Fazenda Pedra Branca;  

- Execução do Programa de Salvamento e ações de preservação in situ e Educação 

Patrimonial;  

- Elaboração do relatório final conclusivo; 

- Acompanhamento do Processo junto ao IPHAN até sua total aprovação (anuência 

IPHAN pela L.O.). 

 

9 DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS  

 
Com relação aos 02 (dois) sítios identificados durante a etapa prospectiva para a 

implantação da Barragem Piraí, serão adotados os seguintes procedimentos:  

 

9.1 Do resgate total  

Para os 02 (dois) sítios arqueológicos identificados na ADA do empreendimento, será 

procedido o resgate, através de procedimentos como:  

Caminhamento sistemático e sinalização: ampla identificação visual do perímetro 

inicial do sítio arqueológico e estabelecimento do grid de intervenções.  

Plano de prospecções: empresa deverá propor e executar um plano de prospecção 

para a coerente coleta de dados, com escavações em profundidades apropriadas para 

a coleta do material arqueológico, devidamente registrados por fotos ou croquis. É 

imprescindível a recomposição do solo da área em estudo.  

Coletas e registros de superfície: coleta de materiais, diagnóstico e registro para 

delimitação dos sítios arqueológicos. 

Elaboração de croquis: registro dos materiais encontrados em campo. 

Cartografia proposta: A empresa deverá propor metodologia para delimitação dos 

sítios arqueológicos; 

Ficha Descritiva de Procedimento: descrição do solo e materiais encontrados.  

Relatório Fotográfico: identificação de cada foto / figura. 
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9.2 Programa de Salvamento e ações de preservação in situ e Educação 

Patrimonial (Conceituação e métodos)  

O Programa de Salvamento e ações de preservação in situ e Educação Patrimonial se 

justifica em função de trabalhos arqueológicos que serão realizados na ADA e AID do 

empreendimento e em atendimento à Instrução Normativa 01. Em conformidade com o 

Termo de Referência, de agosto de 2009, elaborado pelo Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Arqueológico da 9ª Superintendência Regional do IPHAN, os programas de 

educação patrimonial devem considerar:  

- o enfoque humanista, holístico, democrático, participativo e emancipador;  

- a concepção patrimonial em sua totalidade, considerando a interdependência entre 

os meios natural, socioeconômico e cultural;  

- o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade;  

- a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

- a continuidade e a permanência do processo educativo;  

- a avaliação crítica do processo educativo;  

- o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural;  

- a abordagem articulada de assuntos e questões patrimoniais locais, regionais, 

nacionais e globais.  

Norteado pelos parâmetros acima é que será elaborado o Programa de Salvamento e 

ações de preservação in situ e Educação Patrimonial, o qual, buscando a participação 

intensa do público, contará com atividades que visam uma abordagem lúdica e 

interativa da ciência arqueológica, apresentando a discussão sobre a salvaguarda do 

patrimônio cultural no Brasil, seguindo os seguintes passos:  

a) IDENTIFICAÇÃO: explanação acerca dos conceitos de Patrimônio Cultural 

(Material, Imaterial, Arqueológico, Paisagístico)  

b) RECONHECIMENTO: Reconhecer em sua realidade o que é Patrimônio Cultural;  

c) EXPLORAÇÃO: desenvolvimento do tema através da linguagem artística,  
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d) ASSIMILAÇÃO: formulação de conclusões em conformidade com o apresentado em 

determinada oficina. 

 

10 EQUIPE ENVOLVIDA  

 
Equipe de trabalho:  

- 01 (um) Coordenador Científico  

- 04 (quatro) Arqueólogos Plenos  

- 08 (oito) Auxiliares de campo  

- 01 (um) Analista de sistemas (SIG)  

- 02 (dois) Monitores Culturais  

- 02 (dois) Técnicos de Laboratório 

 

11 COLETA E ANÁLISE DE DADOS E ESTUDOS EXISTENTES 

 
No presente projeto a ser elaborado deverão ser considerados os estudos e projetos 

existentes e suas referências bibliográficas, na área de abrangência da Barragem do 

Piraí. 

Todos os dados disponíveis nos arquivos técnicos do CONIRPI que se relacionam 

com o projeto deverão ser consultados pela proponente. 

O CONIRPI fornecerá cópias ou arquivos eletrônicos dos elementos disponíveis que 

venham a ser solicitados. 

Os dados coletados deverão ser analisados e selecionados para serem utilizados em 

todas as fases do projeto.  

Serão disponibilizados os seguintes documentos: 

- Parecer Técnico nº 408/16/IE, na Licença Ambiental Prévia nº 2527, referente à 

Barragem do Ribeirão Piraí processo impacto nº 141/2011, elaborada pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, datada de 26/10/2016; 

- Levantamento Cadastral Arquitetônico da Fazenda Pirahy; 
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- Projeto de Prospecções Arqueológicas e Educação Patrimonial para a Barragem do 

Ribeirão Piraí Municípios de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto – SP. Relatório Final, 

Julho 2018; 

- Ofício nº 245/2019/IPHAN-SP-IPHAN; 

- Ofício nº 2515/2018/IPHAN-SP-IPHAN; 

- Arquivo KMZ com a localização dos 02 (dois) Sítios Arqueológicos; 

- Instrução Normativa nº 001, 25/03/2015. 

 

 

12 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

As especificações de materiais e serviços deverão ser estruturadas do seguinte modo: 

a) Numeração e Nomenclatura de acordo com a Planilha orçamentária; 

b) Especificação do material e quando da referência citar sempre o “equivalente”; 

c) Indicação do local de aplicação, citar projeto (desenho, detalhes, etc.); 

d) Descrição da forma de aplicação, execução do serviço. 

Todas as laudas das especificações deverão conter a numeração sequencial de 

páginas e identificação no rodapé do arquivo e data. 

A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não 

suscitar dúvidas, devendo indicar a infraestrutura requerida e outros itens envolvidos 

(transporte, ajustes, regulagens, etc.). 

As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que 

possível, conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua 

vigência/versão (ex.: NBRs da ABNT, vig. mês/ano). 

Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em 

algarismos romanos (ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser 

feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I). 
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13 REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CONIRPI 

 

Tão logo a proponente tenha as soluções alternativas, deverá ser realizada reunião 

para apresentação ao CONIRPI. Nesta reunião será decidida a melhor solução a ser 

detalhada. A qualquer tempo durante o desenvolvimento do projeto, o CONIRPI 

poderá solicitar reuniões gerenciais para esclarecimentos gerais. 

 

 

14 NORMALIZAÇÃO 

 
Todo o trabalho deverá atender à legislação e normas vigentes nos órgãos municipais, 

estaduais e federais. 

Todas as partes do trabalho, sem exceção, deverão ser desenvolvidas em 

conformidade com as recomendações técnicas do CONIRPI, bem como atender às 

especificidades definidas pelos seguintes instrumentos:  

 Decreto-Lei n. 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional;  

 Lei n. 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, 

da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime contra o 

patrimônio nacional;  

 Constituição Federal de 1988 (artigo 225, parágrafo IV), que considera os sítios 

arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção, 

de acordo com o que estabelece o artigo 216.  

 Portaria SPHAN/MinC 07, de 01.12.1988, que normatiza e legaliza as ações de 

intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional.  

 Portaria IPHAN/MinC n. 230, de 17.12.23, que define o escopo das pesquisas a 

serem realizadas durante as diferentes fases de licenciamento de obra.  
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 Instrução Normativa 01 de 25.03.2015 que define o escopo das pesquisas a serem 

realizadas durante as diferentes fases de licenciamento de obra 

 

 

15 TECNOLOGIA E RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS 

 
Para operacionalização de todas as fases do projeto, a proponente deverá, no mínimo, 

disponibilizar à sua equipe os seguintes recursos materiais e tecnológicos:  

- Computadores completos, com memória e processadores atualizados, com sistema 

operacional Windows, Pacote Office, AutoCAD e outros programas necessários, todos 

com conexão em rede, e acesso para internet;  

- Servidor na sede da empresa com acesso online para armazenamento e back-up de 

arquivos;  

- Notebooks disponíveis para serviços de campo, todos com memória e processadores 

atualizados, com sistema operacional Windows, AutoCAD e outros programas 

necessários, e acesso de internet móvel;  

- Máquinas fotográficas profissionais e semiprofissionais, digitais com qualidade de 

foto superior a 6 Megapixel;  

- Impressoras coloridas, tamanho A4, tipo jato de tinta e laser;  

- Impressora colorida, jato de tinta, tamanho A3, tipo laser;  

- Scanner profissional de mesa;  

- Trenas digital tipo Ia ser com alcance de 70m;  

- Trena de fita, com 30 m;  

- Trenas metálicas com 10 m;  

- Lanternas, com lâmpada tipo LED;  

- Aparelhos celulares com linha da empresa;  

- Paquímetros em aço inox;  

- Lupas para identificação;  

- Cintos de segurança (EPI) para andaimes e material completo de EPI para serviços 

de campo;  
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- Escada articulável com 10 metros;  

- Jogo completo de bisturi com lâminas para prospecções pictóricas e cromáticas;  

- Drone equipado com câmera fotográfica, caso necessário; 

- Equipamento para escaneamento digital e geração de nuvem 3D, incluindo software 

para compatibilização do sistema AutoCad, caso necessário;  

- Ferramentas e equipamentos necessários para boa execução dos serviços de 

arqueologia. 

Obs.: Durante o andamento dos serviços alguns serviços ou equipamentos 

necessários poderão ser terceirizados ou alugados.  

 

 

16 PRAZOS 

 

A entrega total do objeto desta licitação deverá ser em até 180 (cento e oitenta dias) 

dias corridos, contados a partir da data do recebimento da respectiva Ordem de 

Serviço (OS). 

 

 

17 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será feito conforme indicado no cronograma físico-financeiro, por 

entrega de produto, conforme detalhado na apresentação dos produtos, e mensurados 

na apresentação de Planilha de Medição conforme modelo e determinação do corpo 

técnico do CONIRPI. 

Só após a aprovação do CONIRPI a empresa será autorizada a emissão da Nota 

Fiscal. O Pagamento da Nota Fiscal será de até 28 dias após sua emissão. 
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18 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

  

PRODUTO 1: 15% do valor do contrato. 

Elaboração do Projeto de Pesquisa e Protocolo IPHAN (Fazenda Pedra Branca e 

Fazenda Piraí) 

- Analise cartográficas e levantamentos documentais;  

- Detalhamento operacional;  

- Formação das equipes; 

- Emissão de Portaria IPHAN Publicada no DOU (para início do trabalho de 

campo). 

 

Obs. Os trabalhos deverão ser apresentados de forma separada para Protocolo junto 

ao IPHAN de forma separada, por Sítio Arqueológico (Fazenda Pedra Branca e 

Fazenda Piraí). 

 

PRODUTO 2: 25% do valor do contrato. 

Trabalhos de campo: 

- Resgate e Reconhecimento Arqueológico Fazenda Pedra Branca;   

- Resgate e Reconhecimento Arqueológico Fazenda Piraí; 

- Levantamento e Registro Arquitetônico da Fazenda Pedra Branca. 

 

Obs. Os trabalhos deverão ser apresentados de forma separada para Protocolo junto 

ao IPHAN de forma separada, por Sítio Arqueológico (Fazenda Pedra Branca e 

Fazenda Piraí). 

 

PRODUTO 3:  

3.1 Elaboração de Relatório Técnico Conclusivo – Fazenda Pedra Branca: 

- Georreferenciamento dos Dados / Estudos e análises em laboratório / Programa de 

Educação Patrimonial. 25% do valor do contrato. 



16 

 

Praça Antonio Vieira Tavares, 20 - Centro 
Salto -SP - CEP 13.320-219 
CNPJ: 07.078.236/0001-90 

 

 

3.2 Elaboração de Relatório Técnico Conclusivo – Fazenda Piraí; 

- Georreferenciamento dos Dados / Estudos e análises em laboratório / Programa de 

Educação Patrimonial. 25% do valor do contrato. 

 

PRODUTO 4: 10% do valor do contrato. 

Aprovação no IPHAN: emissão de parecer favorável e conclusão das demandas 

referentes aos sítios arqueológicos. 

 

 

19 GARANTIA DO TRABALHO 

 

A proponente deverá, conforme determina a legislação em vigor e a pedido do 

CONIRPI, sem ônus, refazer eventuais falhas e revisões de projeto (memoriais e 

orçamento) que sejam necessárias, até mesmo no caso em que estas falhas sejam 

detectadas após o enceramento do Contrato, ou durante a execução da obra, bem 

como reparar qualquer prejuízo ocasionados por estas falhas, ao CONIRPI ou à 

terceiros. É de responsabilidade da proponente solucionar todas as necessidades 

referente Ofício nº 245/2019/IPHAN-SP-IPHAN, para sua plena aprovação junto a 

CETESB e futura obtenção da Licença Ambiental de Implantação dos Sítios 

Arqueológicos e Licença Ambiental de Operação para o empreendimento como um 

todo, no que tange as demandas do IPHAN para o escopo aqui determinado. 

Caso sejam necessárias alterações após a entrega final dos programas, é de 

responsabilidade da empresa contratada a alteração dos mesmos (sem custo 

adicional) em conformidade com as novas exigências do órgão licenciador, de modo 

a permitir a obtenção da LI das áreas de Sítios e a LO do empreendimento como um 

todo, sanando assim todas as demandas perante o IPHAN. 
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Ainda assim, a Contratada deverá:  

a) assimilar e explorar eficientemente as informações disponíveis e os estudos 

existentes; 

b) produzir dentro do escopo dos Serviços toda informação complementar e 

suplementar necessárias para a realização dos Serviços; 

c) propor ao Contratante especificações apropriadas para os Serviços; e 

d) propor ao Contratante especificações alternativas ou complementares nos casos 

em que se estime haver fundamento técnico, econômico, social e ambiental. 

 

 

20 ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
Os produtos (arquivos digitais de pranchas técnicas, memoriais, planilhas quantitativas 

e outros relatórios) serão entregues em mídia eletrônica, sem compactação, e 

devidamente identificados com as seguintes informações:  

- Título do projeto, nome de empresa e nome dos respectivos arquivos contidos na 

mídia;  

- 02 (duas) cópias impressas do projeto, plotada em papel sulfite, assinada pelo 

responsável técnico de cada projeto;  

- 02 (duas) cópias impressas em papel sulfite dos memoriais, planilhas quantitativas e 

outros relatórios, com assinatura do responsável pelo projeto na última folha;  

- 02 (dois) jogos de cópias impressas do projeto, plotada em papel sulfite, assinada 

pelo responsável pelo projeto, para serem encaminhadas ao órgão de preservação 

para análise aprovação.  

 

Obs.: Os projetos impressos, assim como as discriminações técnicas, serão entregues 

em pasta, devidamente identificada, com as seguintes informações: nome do projeto, 

especialidade do projeto e nome da empresa.  
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21 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 
21.1 Os trabalhos do Programa de Arqueologia serão iniciados após a publicação da 

Portaria – IPHAN; 

21.2 Nos custos previstos para os serviços ligados à Arqueologia estão 

considerados o Endosso Institucional; 

21.3 Apresentar portaria IPHAN e ou similar que comprove a autorização do 

profissional para a realização dos trabalhos de Arqueólogo Coordenador ou 

Arqueólogo Coordenador de Campo. 

 

 

 

Salto, 21 de março de 2022. 

 
 
 
 

Ellen Lira de Souza 

Gestora  
 
 




