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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 008/SRH/PROGERIRH-ADICIONAL/

7630-BR/SRH/CE/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
CONTRATADA: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A. OBJETO:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO
EXECUTIVO, ESTUDO DE VIABILIDADE, ESTUDOS DE IMPACTO
NO MEIO AMBIENTE E PLANO DE REASSENTAMENTO,
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE IDENTIFICAÇÃO E
RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO
DA BARRAGEM AMARELAS E DA ADUTORA DE FORTIM, NO
MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CEARÁ.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
As diretrizes e normas do Banco Mundial e Subsidiariamente a Lei
Nº8.666/93 e suas alterações, a manifestção de interese Nº2010003/SRH e
seus anexos, devidamente homologada, os autos dos processos administrativos
Nº10250101-7, a proposta da Contratada, tudo parte integrante deste termo,
independente de transcrição. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: A partir da
ordem de serviço a contar 558 dias. VALOR GLOBAL: R$2.864.153,51
(dois milões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e três
reais e cinquenta e um centavos) pagos em (Financiamento Adicional) -
PROGERIRH/CE II, do Banco Mundial DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
29100004.18.544.091.11069.07.449051.58.2 e 29100004.18.544.091.
11069.07.449051.00.1. DATA DA ASSINATURA: 31 de maio de 2011
SIGNATÁRIOS: CESAR AUGUSTO PINHEIRO e JOSÉ CÉLIO ARAÚJO
DE OLIVEIRA JÚNIOR

Risnaldo da Costa Moreira
COORDENADOR DA ASJUR

***  ***  ***
EXTRATO DE RESOLUÇÃO Nº01/2011/SRH

Dispõe sobre a alteração dos valores das tarifas cobradas pelo uso
da água bruta em seus diversos usos O CONSELHO DE RECURSOS
HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ - CONERH, no uso das suas
atribuições que lhe confere a Lei nº14.844, de 28 de dezembro de 2010,
para efetivo cumprimento do Art.15 e 16; CONSIDERANDO que a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de
domínio do Estado ou da União por delegação de competência, objetiva
viabilizar recursos para as atividades de gestão dos recursos hídricos, das
obras de infraestrutura operacional do sistema de oferta hídrica, bem
como incentivar a racionalização do uso da água, e, CONSIDERANDO
a necessidade de atualizar o valor da tarifa e os critérios de cobrança pelo
uso da água bruta de domínio do Estado do Ceará, compatibilizando-se
os custos do gerenciamento visando seu uso múltiplo; DELIBERA: Art.1º.
As tarifas para os usos e usuários de água bruta de domínio do Estado,
variarão dependendo dos seguintes usos, para captação superficial e
subterrânea: I - Abastecimento Público: a) Captação de água em
mananciais da Região Metropolitana de Fortaleza (açudes, rios ou lagoas)
ou Fornecimento através de estruturas de adução gravitária (canais ou
adutoras sem bombeamento) T = R$99,24/1.000 m³; b) Fornecimento
de água nas demais regiões do Estado (captações em açudes, rios, lagoas
e aquíferos sem adução da COGERH): T = R$32,77/1.000 m³; c)
Fornecimento de água com captação e adução por parte da COGERH,
através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento:
T= R$300,00/1.000 m³; II - Indústria: a) Fornecimento de água com
captação e adução completa por parte da COGERH: T = R$1.484,60/
1.000m³; b) Fornecimento de água com captação e adução completa ou
parcial, por parte do usuário a partir de mananciais, tipo açudes, rios,
lagoas, aquíferos ou canais: T = R$431,56/1.000 m³; III - Piscicultura:
a) em Tanques Escavados: a.1) Com captação em mananciais (açudes,
rios, lagos e aquíferos) sem adução da COGERH: T = R$3,00/1.000m³;
a.2) Com captação em estrutura hídrica com adução da COGERH: T=
R$12,55/1.000m³ b) em Tanques Rede: T = R$35,78/1.000 m³; IV -
Carcinicultura: a) Com captação em mananciais (açudes, rios, lagoas e
aquíferos) sem adução da COGERH: T = R$3,00/1.000 m³; b) Com
captação em estrutura hídrica com adução da COGERH: T = 12,55/
1.000 m³ V – Água mineral e Água Potável de Mesa: T= R$431,56/
1.000m³ VI - Irrigação: a) Irrigação em Perímetros Públicos ou Irrigação
Privada com captações em mananciais (açudes, rios, lagoas e aquíferos)
sem adução da COGERH: a.1) Consumo de 1.440 a 18.999 m³/mês T =
R$1,00/1.000 m³; a.2) Consumo a partir de 19.000 m³/mês T =R$3,00/
1.000 m³; b) Irrigação em Perímetros Públicos ou Irrigação Privada
com captações em estrutura hídrica com adução da COGERH: b.1)
Consumo de 1.440 a 46.999 m³/mês T =R$7,84/1.000 m³; b.2) Consumo
a partir de 47.000 m³/mês T =R$12,55/1.000 m³; VII - Demais categorias
de uso: a) Fornecimento de água com captação e adução completa ou
parcial, por parte do usuário a partir de manancial tipo: açudes, rios,
lagoas, aquíferos ou canais: T = R$99,24/1.000 m³; b) Fornecimento de
água com captação e adução por parte da COGERH, através de tubulação

de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento:T=R$300,00/1.000
m³; §1º Na implementação da tarifa aos usuários de irrigação serão
concedidos descontos regressivos de modo que, da data 03 de maio de
2010 até o vigésimo quarto mês, os irrigantes da subcategoria a.1 terão
desconto de 75% e os irrigantes da subcategoria a.2 terão desconto de
50% do valor da tarifa. Após esse prazo ocorrerá uma redução de 25%
nos descontos para cada categoria a cada 2 anos. §2º Na implementação
da tarifa aos usuários de piscicultura em tanque escavado – subcategoria
a.1, e carcinicultura - subcategoria a, serão concedidos descontos
regressivos,de modo que, da data 03 de maio de 2010 até o vigésimo
quarto mês, estas categorias terão desconto de 50% do valor da tarifa.
Após esse prazo ocorrerá uma redução de 25% no desconto para cada
categoria a cada 2 anos. §3º A implementação da tarifa aos usuários da
categoria Abastecimento Público – subcategoria a, será realizada de
forma escalonada, de modo que, da data de publicação deste Decreto até
o quarto mês, o valor da tarifa será de T = R$94,18/1.000 m³, e do
quinto mês até o oitavo mês o valor da tarifa será de T = R$96,71/1.000
m³. §4º A implementação da tarifa aos usuários das categorias Piscicultura –
subcategoria a.2, e Carcinicultura - subcategoria b, será realizada de
forma escalonada, de modo que, da data de publicação deste Decreto até
o décimo segundo mês, o valor da tarifa será de T = R$11,07/1.000 m³.
§5º A implementação da tarifa aos usuários da categoria Irrigação, nas
subcategorias b.1 e b.2, será realizada de forma escalonada, de modo que,
da data de publicação deste Decreto até o décimo segundo mês, o valor
da tarifa será de T = R$6,88/1.000 m³ e T = R$11,01/1.000 m³,
respectivamente. Art.2º. Os empreendimentos considerados estruturantes
para o Estado do Ceará, que consumam recursos hídricos, terão descontos
no valor da tarifa cobrada pelo uso da água bruta. §1º. Consideram-se
empreendimentos estruturantes aqueles definidos em protocolos de
intenções, firmados entre empreendedor e o próprio Estado do Ceará,
aprovados pela Assembleia Legislativa Estadual. §2º. O desconto no
valor da tarifa implementada pelo uso da água bruta somente será
concedido se constar em dispositivo do protocolo de intenções firmado
entre empreendedor e o Estado do Ceará, estabelecido por Lei Estadual.
Art.3º. Os empreendimentos usuários de água bruta que apresentam
variações no volume dágua consumido, em decorrência da sazonalidade
de suas atividades, assumem a obrigação de pagar mensalmente um
percentual mínimo de 25% sobre o volume outorgado e que cubra os
custos diretos do sistema de adução, independentemente de seu efetivo
uso. Parágrafo Único – O percentual previsto no caput do artigo 11 será
estabelecido, para fins de cálculo e negociação, entre a COGERH e os
respectivos empreendimentos usuários de água bruta. Art.4º. Esta
Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Estado. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 21
de junho de 2011.

Cesar Augusto Pinheiro
PRESIDENTE DO CONERH

***  ***  ***

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº006/2011 – SOHIDRA CONTRATADA: FERNANDES
CONSTRUÇÕES LTDA DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 30 de junho
de 2011 CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
HIDRÁULICAS - SOHIDRA O Superintendente da SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, no uso de suas atribuições legais,
na solicitação do DAF da SOHIDRA, com supedâneo no artigo 65, parágrafo
8º, da Lei nº8.666/93 e suas alterações e de acordo com C.I. Nº018/2011 da
Diretoria Administrativa Financeira resolve fazer o apostilamento da
Fonte de Tesouro e Recurso, conforme as seguintes dotações
orçamentárias: I – DOTAÇÕES INSERIDAS NOS CONTRATOS SUPRA
MENCIONADOS: 29200001.17.544.729.10740 (01 A 08 e 22).
44905100.00.0.00 PF 2920082010 – MAPP Nº80 II-APOSTILAMENTO
29200001.17.544.729.10740. (01 à 08 e 22).44905100.10.0.00 – PF
Nº2920082010 – MAPP Nº80.

Adauto José Araujo Mota
PROCURADOR JURÍDICO

***  ***  ***
APOSTILAMENTO

CONTRATO Nº007/2011 – SOHIDRA CONTRATADA: CONTAL –
CONSTRUTORA TEIXEIRA ANDRADE LTDA DATA DA ASSINATURA:
Fortaleza, 30 de junho de 2011 CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA O Superintendente da
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, no uso
de suas atribuições legais, na solicitação do DAF da SOHIDRA, com supedâneo
no artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº8.666/93 e suas alterações e de acordo




