
Anexo à Deliberação CBH-AT nº 18, de 07 de novembro de 2013

ALTERAÇÕES RELATIVAS A ENTREGA DOS PRODUTOS FINAIS CONSTANTES DO ITEM 9.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO CONTRATO FEHIDRO Nº 194/2011.

5
 Entrega dos 

Produtos Finais 

 Sub 

Total 
6.

Entrega dos Produtos 

Finais
 

5.1
 DVDs com arquivos 

".shape", ".tiff" e ".tab" 
 unidade 400 5,50 2.200,00 6.1

DVDs com arquivos 

".shape", ".tiff" e ".tab"
unidade 30 5,50 165,00 -2.035,00

Foi acordado com o cliente que 30 cópias seriam suficientes para 

uma primeira divulgação e que as cópias adicionais poderiam ser 

feitas a qualquer momento. Esse procedimento evitaria gastos 

desnecessários com material digital.

5.2  Relatório Final 6.2 Relatório Final

5.2.1
 Relatório Final 

impresso 
 unidade 60 250,00 15.000,00 6.2.1 Relatório Final impresso unidade 6 250,00 1.500,00 -13.500,00

Como o Relatório Final (em 3 Volumes) execedeu sobremaneira o 

nº de páginas previsto anteriormente, optou-se pela divulgação via 

CD, DVD, relatório síntese e disponibilização no sítio eletrônico da 

FABHAT e do CBH-AT. Esse procedimento evitaria gastos 

desnecessários com material impresso e em linguagem pouco 

acessível.

5.2.2
 Relatório Final em CD-

Rom 
 unidade 1000 4,00 4.000,00 6.2.2

Relatório Final em CD-

Rom
unidade 30 4,00 120,00 -3.880,00

Foi acordado com o cliente que 30 cópias seriam suficientes para 

uma primeira divulgação e que as cópias adicionais poderiam ser 

feitas a qualquer momento. Esse procedimento evitaria gastos 

desnecessários com material digital.

5.3
 Versão síntese para 

Internet em CD-Rom 
 unidade 58 4,00 232,00 -232,00

Foi acordado com o cliente a substituição da versão em CD-Rom 

para versão impressa, tendo em vista que o DVD com o Relatório 

Final irá acompanhar a versão impressa.

6.3 Versão síntese unidade

6.3.1 Versão síntese impressa unidade 30 250,00 7.500,00 7.500,00

Os recursos economizados em alguns itens foram utilizados para 

aprimorar o Relatório Síntese, a ser disponibilizado via impresso e 

no site da FABHAT e CBH-AT.

6.3.2

DVD com relatório final 

para acompanhar a 

versão impressa

unidade 30 5,50 165,00 165,00

Apesar de o Relatório Final não ser impresso devido o elevado nº 

de páginas e linguagem estritamente técnica, ele acompanhará o 

Relatório Síntese no forma digital para que os gestores tenham o 

instrumento de planejamento das APRMs.

6.3.3
Divulgação da versão 

síntese no site
unidade 1 1.966,00 1.966,00 1.966,00

Os recursos economizados em alguns itens foram utilizados para 

divulgação no site da FABHAT e CBH-AT e elaboração de um 

Boletim de Trabalho.

5.4
 Relatórios Impressos 

para FEHIDRO 
 unidade 12 250,00 3.000,00 6.4

Relatórios Impressos para 

FEHIDRO
unidade 3 250,00 750,00 -2.250,00

Os relatórios técnicos excederam o nº de páginas previsto 

anteriormente e, por isso, solicitou-se diminuição dos quantitativos, 

optando-se pela divulação via CD, DVD, relatório síntese e 

disponibilização no sítio eletrônico da FABHAT e do CBH-AT.

5.5
 Impressão de mapas 

básicos e temáticos 
 unidade 450 30,00 13.500,00 6.5

Impressão de mapas 

básicos e temáticos (teste 

e final)

unidade 469 44,55 20.893,95 7.393,95

As modificações solicitadas pelo grupo de acompanhamento técnico 

da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do SCBH-ATC 

demandaram mais plotagens do que o previsto nos momentos finais 

do trabalho.

5.6  Mão-de-Obra 
 hs 

técnicas 
160 6,50 1.040,00 6.6 Mão de obra

hs 

técnicas
160 6,50 1.040,00 0,00

5.7

 Técnico 

(Administrativo) Nível 

Médio 

 hs 

técnicas 
160 52,00 8.320,00 6.7

Técnico (Administrativo) 

Nível Médio

hs 

técnicas
300 53,00 15.900,00 7.580,00 Diagramação, encadernação, dobragem.

 TOTAL 47.292,00 49.999,95 2.707,95

OBS.:  A pequena diferença financeira apurada no "Balanço" está plenamente acordada entre a FABHAT e o Executor, não gerando obrigação de novo

aditamento financeiro ao contrato, cabendo ao Executor a entrega dos quantitativos especificados na tabela "Alteração" acima.
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