
 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
Modalidade: Concorrência Nº. 1501558000149/2016  

Regime: Prestação de Serviços 

Tipo: Técnica e Preço 

 

Objeto: Elaboração da Revisão, Complementação e Consolidação do Plano 
Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba: SF3.  
 

RECIBO 

 
A empresa _________________________________________________ 

CNPJ n°. __________________________, retirou o Edital de Concorrência 

nº. 1501558 0000149/2016 e deseja ser informada de quaisquer alterações, 

respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 

_____________________________ou pelo fax:____________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO DO CSC PELO E-MAIL luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br   

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 

mailto:luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Concorrência Nº. 1501558000149/2016 

1 – PREÂMBULO 

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão - Centro de Serviços Compartilhados CSC, 

realizará a licitação, com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, torna público que 

está aberta LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo 

critério TÉCNICA E PREÇO, para selecionar a proposta mais vantajosa para 

Elaboração da Revisão, Complementação e Consolidação do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba: SF3, conforme o 

que a seguir se especifica.  

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS (TÉCNICA E 

COMERCIAL) serão recebidas até o dia 23/05/2017, das 08h00min às 

17h00min, na Coordenação de Compras e Contratos, 13º do Prédio Gerais da 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Papa João Paulo 

II, nº 4001, bairro Serra Verde, em Belo Horizonte - MG. 

A abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” ocorrerá no dia     

24/05/2017, às 10h30min, na sala de reunião 12, da Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia  Papa João Paulo II, nº 

4001 13º do Prédio Gerais, Coordenação de Compras e Contratos, após o 

credenciamento dos representantes dos PROPONENTES, conforme dispõe o 

ITEM 6 (DO CREDENCIAMENTO) deste EDITAL. 

1.1 A data, o horário e o local para abertura dos envelopes “PROPOSTA 

TÉCNICA” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão definidos pela Comissão Especial 

de Licitação e comunicados a todos os PROPONENTES, posteriormente à 

abertura do envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, observadas as 

condições estabelecidas neste Edital. 
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1.1.1 Todas as referências de horário no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame. 

1.2 Os interessados em participar do certame deverão encaminhar à 

Comissão Especial de Licitação designada pela Resolução Conjunta 

SEPLAG nº 9660  de 24 de fevereiro de 2017, o recibo, constante na 

página 01 deste Edital, cujas informações serão utilizadas para seu 

cadastramento e envio de respostas e informações. 

1.3 São ANEXOS deste EDITAL, sendo, portanto, integrantes desta 

Licitação: 

 Anexo I - Termo de Referência; 

 ANEXO II – Modelo Proposta Comercial  

 Anexo III – Modelos de Declarações; 

 Anexo IV – Minuta de Contrato. 

2 – OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a Elaboração da Revisão, 

Complementação e Consolidação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba: SF3 , conforme especificações contidas 

no Anexo I – Termo de Referência. 

3 – DO PREÇO 

A previsão orçamentária máxima para a execução do serviço a ser contratado 

será de R$ 2.115.000,00(dois milhões, cento e quinze mil reais), na qual já 

estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, impostos e ganhos 

relativos à execução dos serviços previstos no Termo de Referência Anexo I e 

que deve constar da proposta do PROPONENTE. 

3.1 O valor dos serviços será orçado pela CONTRATADA em cada caso, em 

função dos custos respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de 

responsabilidade, sua compatibilidade com os preços de mercado. 

3.2 A execução desses serviços será remunerada, em conformidade com as 

previsões e com a periodicidade apresentada no Termo de Referência -Anexo 

I.  



 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  

 

5 

 

 

 4 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

4.1 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão 

Especial de Licitação designada pela Resolução Conjunta SEPLAG nº 9660 de 

24 de fevereiro de 2017, por escrito, por meio do e-mail : 

luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br 

4.1.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados 

deverão se identificar (CNPJ, nome empresarial e nome do representante que 

pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e 

e-mail). 

4.1.2 Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão Especial de 

Licitação, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram solicitações 

de retirada do Edital. 

4.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos do 

presente Edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 

8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo 

a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei 

8.666/93. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação. 

4.2.1  O interessado deverá apresentar instrumento de solicitação de 

impugnação direcionado à Comissão Especial de Licitação, a ser protocolizado 

junto a SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA II - Rodovia Papa João Paulo II, 

4.001 – Ed. Gerais – 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – 

CEP 31.630-901 em nome do Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Sr. Luiz Claudio Guimarães, observado o prazo limite previsto no subitem 4.2 

deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as 

provas que se fizerem necessárias. 

mailto:luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br
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4.2.1.1 – A comissão Especial deverá julgar e responder a 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, nos termos do § 1º do Art. 

41 da Lei nº 8666/93. 

4.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será 

comunicada aos interessados. 

4.2.3 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos 

aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a 

Administração e os licitantes. 

4.3 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO   

5.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, cujas 

atividades tenham pertinência com o ramo do objeto licitado, que atendam a 

todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos.   

5.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

5.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

5.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração. 

5.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

5.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 

empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de 

Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data da publicação deste Edital.     

5.2.5 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 
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comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum.  

5.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um 

licitante na presente licitação. 

5.4 Cada PROPONENTE apresentará uma só proposta de acordo com as 

exigências deste Edital. 

5.5 O PROPONENTE arcará integralmente com todos os custos de 

preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do 

procedimento licitatório. 

5.6 No caso de consórcio, sem prejuízo do cumprimento de todas as 

cláusulas editacílias, os mesmos observar-se-ão também as seguintes 

normas: 

5.6.1 Comprovação do compromisso público ou particular de constituição 

de consórcio, subscrito pelos consorciados; 

5.6.2 Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá 

atender às condições de liderança, fixadas no edital; 

5.6.3 Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei nº 

8.666/93 por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de 

qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, 

para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores 

de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo 

a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 

este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro 

e pequenas empresas assim definidas em lei;  

5.6.4 Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma  

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 
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5.6.5 Os integrantes responsabilizam solidariamente pelos atos 

praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução 

do contrato. 

5.6.6 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

5.6.7 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração 

do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do art. 

33 §2º da Lei 8666/93. 

5.6.8  No caso de formação de consórcio, as instituições proponentes 

deverão, em conjunto, atender aos pré-requisitos estabelecidos no  

Anexo I do Edital. 

5.7 .A participação no certame implica aceitar todas as condições 

estabelecidas neste Edital. 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Para o credenciamento, o PROPONENTE deverá apresentar uma carta ou 

um documento indicando um representante, com firma reconhecida do 

outorgante, que terá competência para intervir em qualquer fase do 

procedimento licitatório, manifestar-se nas reuniões públicas, assinar em atas 

e demais documentos, e responder para todos os efeitos, no momento ou a 

posteriori, por sua representada, conforme modelo contido no Anexo III - 

Modelos de Declarações, deste Edital. 

6.1.1 O instrumento que comprovará a representatividade do 

PROPONENTE será: 

6.1.1.1 Para procurador – além da carta de credenciamento indicada 

no subitem 6.1, deverá ser apresentado documento comprobatório dos 

poderes de quem subscreve a carta; e.  

6.1.1.2 Para sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado – além da 

carta de credenciamento indicada no subitem 6.1, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 
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juntamente com a(s) alteração(ões) que comprove(m) sua capacidade 

de representação legal, com expressa previsão dos poderes para 

manifestar pela Empresa, dar declarações, receber intimação, interpor e 

renunciar a recurso, assim como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do PROPONENTE. Em caso de 

administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da 

ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

6.1.2 A apresentação dos documentos de que trata a subitem 6.1.1 não 

exclui a necessidade prevista no subitem 8.4. 

6.1.3 O representante deverá estar munido de documento hábil de 

identificação. 

6.1.4 A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a 

inabilitação ou desclassificação do PROPONENTE, mas impedirá o seu 

respectivo representante de se manifestar, bem como de praticar qualquer 

outro ato inerente a esta LICITAÇÃO. 

6.1.5 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para 

representação legal do PROPONENTE somente poderão participar da sessão 

como ouvintes, não podendo consignar em ata suas observações, rubricar 

documentos, nem praticar os demais atos pertinentes à LICITAÇÃO. 

6.1.6 A qualquer momento durante o processo licitatório, o interessado 

poderá substituir seu representante, desde que devidamente credenciado. 

6.1.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante legal 

e/ou procurador para mais de um PROPONENTE, sendo que será admitido 

apenas 1(um) representante e 1 (um) suplente para cada empresa 

PROPONENTE. 

7 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS 

7.1  A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA TÉCNICA e a 

PROPOSTA COMERCIAL referentes à presente LICITAÇÃO deverão ser 

protocolizados Comissão Especial de Licitação, até o dia  /   /2017, das 

08h00min às 17h00min, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 

Neves, Prédio Gerais 13º andar, Rodovia João Paulo II, nº 4001 bairro 
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Serra Verde , Belo Horizonte – MG, em envelopes separados, lacrados, 

rubricados e identificados da seguinte forma em sua parte externa e 

frontal: 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 1501558000149 /2016 -IGAM 

O INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO–Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA Nº 1501558 000149/2016 - IGAM 

O INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO–Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA Nº 1501558 000149/2016-IGAM 

O INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO–Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

 

7.2 Para certidões entregues sem data de validade expressa, será 

considerado um prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão, 

salvo se outra validade for estabelecida em lei ou em casos específicos 

citados ao longo deste EDITAL e seus Anexos. 

7.3 Toda a documentação deverá ser encadernada, rubricada e numerada 

sequencialmente e, ainda, conter, no início, um sumário das matérias com 

as páginas correspondentes. 

7.4 As informações, bem como toda a correspondência e documentos 

relativos à Licitação, deverão ser redigidos em português, idioma oficial 

desta Licitação, sendo toda a documentação compreendida e interpretada 

de acordo com o referido idioma. 
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8 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01) 

8.1 Na fase de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO examinará 

a pertinência, segundo as exigências a seguir descritas e demais deste 

EDITAL, quanto à documentação contida no ENVELOPE Nº 01.  

8.2 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará 

a inabilitação do PROPONENTE. 

8.3 A documentação de habilitação poderá ser apresentada em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

servidor da Administração competente, ou publicação em órgão de imprensa 

oficial. 

8.4 O ENVELOPE Nº 01 deverá conter os documentos relativos à 

regularidade jurídica (subitem 8.5), à regularidade fiscal (subitem 8.6), à 

qualificação econômico-financeira (subitem 8.7), à qualificação técnica 

(subitem 8.8), e as declarações (subitem 8.9). 

8.5 REGULARIDADE JURÍDICA: 

8.5.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas 

assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes no 

Anexo III - Modelos e Declarações, deste Edital e do contrato.  

8.5.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) 

responsável (eis) pela empresa para praticar atos junto à Administração 

Pública.  

8.5.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

8.5.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações 

posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou 

cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de 

documentos de eleição ou designação de seus administradores; 
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8.5.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

8.5.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

8.6 REGULARIDADE FISCAL: 

8.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda - CNPJ; 

8.6.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, 

relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame;  

8.6.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal da sede do licitante e à Fazenda Estadual de Minas Gerais; 

8.6.3.1  Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de 

contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a 

inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais 

por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser 

solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 

8.6.3.2  A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional 

será efetuada mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos 

os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas 

administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de 

terceiros. 

8.6.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS;  

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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8.6.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva 

com efeito de negativa nos termos da Lei nº 12.440/2011 e do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

8.6.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 

débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

8.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

8.7.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) 

meses; 

8.7.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa ou balanço de abertura, no caso de 

empresa recém-constituída, vedada sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais. 

No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço 

patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto de 

renda da pessoa jurídica. 

8.7.3 A composição da boa situação financeira da empresa será 

verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser 

entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG =  ___________Ativo Total_____________ 
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       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = _ Ativo Circulante_ 

                           Passivo Circulante 

8.7.4 No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), 

em qualquer um dos índices apresentados no subitem 8.7.3, o mesmo 

deverá apresentar comprovação de Capital Social integralizado ou o 

valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance 

vencedor. 

8.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.8.1 Comprovação de aptidão para desempenho das atividades 

inerentes à presente licitação, por meio de atestado(s) comprobatórios de 

serviços executados em áreas afins com o seu objeto estabelecido no 

ANEXO I – Termo de Referência, podendo os atestado(s) serem fornecidos 

por órgãos ou entidades públicas ou por empresas privadas, desde que: 

8.8.1.2 - ostentem a razão social e os dados de identificação da 

instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax); 

8.8.1.3 - contenham a descrição clara da atividade ou serviço 

executado, explicitando o período e o local de execução; 

8.8.1.4 - indiquem o local e a data de emissão; 

8.8.1.5 - contenham nome, cargo, telefone, fax, e-mail e assinatura 

do responsável pela veracidade das informações; 

8.8.1.6  - comprovação que a sociedade empresária atende todos 

os requisitos descritos no ANEXO I (Termo de Referência).  

8.9 DECLARAÇÕES: 

8.9.1 Declaração de que o PROPONENTE não é declarado inidôneo para 

licitar e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Publica, conforme modelo contido no Anexo 

III – Modelos de Declarações, deste Edital. 
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8.9.2 Declaração de que o PROPONENTE não possui, em seu quadro, 

trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores 

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme 

modelo contido no Anexo III – Modelos de Declarações, deste Edital. 

8.9.3 Os PROPONENTES deverão apresentar, declaração de 

credenciamento do representante ou instrumento de procuração registrada 

em cartório assinada pelo outorgante, representante legal da empresa, 

conforme modelo contido no Anexo III – Modelos de Declarações, deste 

Edital. 

8.9.4 As declarações a que se refere este item deverão ter 

reconhecimento de firma da assinatura do representante legal do 

PROPONENTE. 

9 – DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2) 

9.1   No ENVELOPE Nº 2, o PROPONENTE deverá demonstrar que possui 

capacidade técnica, planejamento e conhecimento para a execução do objeto 

da Licitação, nos termos do Anexo I  deste edital . 

9.2   Será admitida apenas uma PROPOSTA TÉCNICA por PROPONENTE, 

devendo, para tanto, observar as diretrizes inseridas neste edital e seus 

anexos. 

9.3   A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada em 1 (uma) via original, 

ou cópia autenticada, e no que couber, assinada ou rubricada pelo Licitante , 

em papel com identificação clara do PROPONENTE, digitada com clareza, 

datada, assinada, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, entrelinhas ou 

ressalvas e com todas as folhas devidamente numeradas, carimbadas e 

rubricadas pelo representante legal do PROPONENTE ou procurador 

especialmente constituído, tendo firma reconhecida da assinatura do 

emitente. 

9.4  A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada também em 1 (uma) via 

digital com identificação clara do PROPONENTE, contendo a PROPOSTA 

TÉCNICA completa e seus Anexos digitalizados.  
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9.5   A PROPOSTA TÉCNICA deverá indicar claramente o nome do 

PROPONENTE, endereço, CEP, telefone, e-mail e fax. 

9.6   A PROPOSTA TÉCNICA terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a 

contar de sua apresentação, conforme art. 64 §3º da Lei Federal 8.666/93. 

9.7   A documentação apresentada para fins de comprovação da habilitação 

não será considerada para fins de pontuação na PROPOSTA TÉCNICA. O 

PROPONENTE que desejar que tal documentação seja considerada, deverá  

fazê-la constar novamente no ENVELOPE nº 02. 

9.8 O IGAM, responsável pelo acompanhamento da execução do serviço de 

consultoria a ser contratada bem como gestão do contrato que será firmado, 

poderá determinar diligências a fim de averiguar a veracidade das 

informações prestadas. 

9.9 O acompanhamento e análise dos relatórios parciais e finais dar-se-á 

por Câmara Técnica ou Grupo de Acompanhamento Técnico – GAT e a 

aprovação final dar-se-á pelos Comitês de Bacias e contará com o apoio 

do IGAM. Os Comitês de Bacias que optarem por formar Câmara Técnica 

deverão apresentar uma divisão paritária entre os membros. Quando o 

acompanhamento for conduzido pelo GAT, este deverá ser composto, 

preferencialmente, por membros dos CBHs. Independente da condição de 

acompanhamento estabelecida pelo Comitê será inserido à equipe, um 

membro do IGAM para compor o grupo. 

9.10   Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA que: 

I. Apresente-se em desacordo à forma exigida neste EDITAL;  

II. Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o 

disposto neste edital ou quaisquer imposições ou condições aqui não 

previstas;  

III. Que desrespeite as qualificações exigidas neste edital e seus anexos; 

ou  

IV. Apresente qualquer menção quanto aos valores contidos na PROPOSTA 

COMERCIAL.  
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10 – DA PROPOSTA COMERCIAL(ENVELOPE Nº 3) 

10.1   No ENVELOPE Nº 3, O PROPONENTE deverá apresentar apenas uma 

PROPOSTA COMERCIAL, devendo, para tanto, observar as diretrizes inseridas 

neste Edital e seus Anexos. 

10.2   A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 1 (uma) via, em 

papel com identificação clara do PROPONENTE, digitada com clareza, datada, 

assinada, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, entrelinhas ou 

ressalvas e com todas as folhas devidamente numeradas, carimbadas e 

rubricadas pelo representante legal do PROPONENTE ou procurador 

especialmente constituído, tendo firma reconhecida da assinatura do 

emitente, e deverá estar em conformidade com o Anexo II deste EDITAL. 

10.3   A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada também em 1 (uma) 

via digital com identificação clara do PROPONENTE, contendo a PROPOSTA 

COMERCIAL e seus Anexos digitalizados. 

10.4  A PROPOSTA COMERCIAL deverá indicar claramente o nome do 

PROPONENTE, endereço, CEP, telefone, e-mail e fax. 

10.5  A PROPOSTA COMERCIAL terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 

a contar de sua apresentação. 

10.6   Deverá constar, na PROPOSTA COMERCIAL, que nos preços propostos 

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino 

e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o cumprimento 

do objeto da presente licitação. 

10.7   Fica reservado ao Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG 

juntamente com o IGAM o  direito de solicitar, à PROPONENTE, 

documentação para a verificação da adequação da proposta às 

especificações do Edital, devendo estas ser apresentadas à Comissão 

Especial de Licitação designada pela Resolução Conjunta 

SEPLAG nº 9660  de 24 de fevereiro de 2017, no prazo que lhe for 

estabelecido. 

10.8   A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

PROPONENTE, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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10.9   Serão desclassificadas a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL (IS): 

I. Que não atenderem às exigências deste EDITAL, em especial de seu ANEXO 

I – Termo Referência;  

II. Cujos valores globais e unitários ultrapassem os limites estabelecidos 

neste EDITAL e seus Anexos;  

III. Que contiverem rasura, borrão, entrelinha, linguagem ou contradição que 

dificulte a exata compreensão do enunciado;  

IV. Que contiverem emendas, ressalvas ou omissões;  

V. Que sejam incertas ou vinculem-se a condição futura ou incerta;  

VI. Que sejam comprovadamente inviáveis inexequíveis ou incompatíveis com 

os objetivos da LICITAÇÃO, considerando-se preço manifestamente 

inexequível ou que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou incompatível 

com os preços de mercado, apurados na forma prevista nos §§ 1º e 2º do 

art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93; 

VIII. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada;  

IX. Que não estiverem totalmente expressas em reais (R$);  

X. Que não estiverem redigidas em português;  

XI. Que não considerarem todos os tributos incidentes sobre o OBJETO DA 

LICITAÇÃO, na forma da legislação vigente;  

XII. Que, para sua viabilização, necessitem de vantagens ou subsídios que 

não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 

PROPONENTES.  

10.10  Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não 

previstas neste EDITAL e seus Anexos, nem com valores ou vantagens 

baseados nas ofertas dos demais PROPONENTES. 

11 – DA ABERTURA E JULGAMENTO 

11.1  No dia  24/ 05 /2017, às 10.h30 .min, na sala 12. , 13º andar – 

Prédio Gerais, do endereço indicado no preâmbulo deste EDITAL, a 
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Comissão Especial de Licitação designada pela Resolução Conjunta 

SEPLAG nº 9660  de 24 de fevereiro de 2017, em sessão pública, 

proclamará o recebimento dos envelopes de cada PROPONENTE, que 

tenham sido protocolados nos termos do item 7 do EDITAL.  

11.2   Em seguida será realizado o credenciamento de que trata o item 6 – 

Do Credenciamento, do EDITAL. 

11.3   Serão, então, rubricados, ainda fechados, os demais envelopes de cada 

PROPONENTE, pelos membros da Comissão Especial de Licitação, e pelos 

representantes dos PROPONENTES presentes, que assim desejarem. 

11.4   Depois serão abertos os ENVELOPES DE Nº 01, contendo a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO dos PROPONENTES. 

11.5  A Comissão Especial de Licitação designada pela Resolução Conjunta 

SEPLAG nº 9660 de 24 de fevereiro de 2017, apreciará os documentos do 

ENVELOPE Nº 01 apresentado, habilitando ou inabilitando os PROPONENTES 

em função do atendimento das condições previstas neste EDITAL e seus 

Anexos. 

11.5.1  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta 

CONCORRÊNCIA. 

11.5.2  Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de 

PROPONENTE que tenha entregado os envelopes em data, horário ou local 

diferente dos designados no subitem 7.1 deste EDITAL, a não ser como 

ouvinte. 

11.5.3  Será inabilitado o PROPONENTE que: não demonstrar habilitação 

jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal ou qualificação 

técnica mínima exigida e as declarações previstas neste EDITAL e seus 

Anexos; 

11.5.3.1  - Às microempresas e às empresas de pequeno porte será 

concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério da autoridade, para a regularização da 
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documentação fiscal, contado a partir do momento em que o 

licitante for declarado o vencedor. 

11.5.4 Abertos os envelopes que contém os documentos relativos à 

habilitação, COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a seu critério, poderá ou não 

suspender a sessão para análise da documentação, devendo o resultado ser 

oportunamente divulgado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais com 

observância do art. 109, I, "a" da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

11.5.5 Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e 

horário serão estabelecidas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO para a 

abertura dos envelopes de PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL. 

11.6   Concluídos os prazos relativos ao direito de petição contra a habilitação 

e julgados os recursos, se for o caso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

fixará a data de abertura do envelope contendo a PROPOSTA TÉCNICA e 

convocará os PROPONENTES para a sessão pública, podendo para tanto 

utilizar os meios de comunicação disponíveis, tais como fax ou e-mail, e 

publicará a convocação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

11.6.1 Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

11.6.2 Ultrapassada a fase de habilitação dos PROPONENTES e abertos os 

envelopes contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, não se admitirá a sua 

desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.  

11.7   A abertura do ENVELOPE Nº 02 contendo a PROPOSTA TÉCNICA 

condiciona-se à observância e à conclusão das etapas caracterizadas a seguir: 

11.7.1 Abertura de vistas franqueada aos autos do processo, que se 

dará durante a sessão pública de declaração de habilitação e o 

transcurso do prazo recursal, desde que requerida, no último caso, por 

meio de documento escrito, dirigido ao Presidente da COMISSÃO 
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ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela Resolução Conjunta SEPLAG nº 

9660 de 24 de fevereiro de 2017; ou, 

11.7.2  Observância do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

publicação do resultado da habilitação no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido 

interposição de recurso; ou, 

11.7.3  Decisão dos recursos interpostos se for o caso, observados os prazos 

de impugnação e decisão de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 109 da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 

11.8   Com base nos critérios previstos neste EDITAL e seus Anexos, a 

Comissão analisará, pontuará e julgará a(s) PROPOSTA(S) TÉCNICA(S). 

11.9   Não será aceita a PROPOSTA TÉCNICA que, no seu conjunto, ou em 

qualquer de seus componentes, segundo os critérios definidos e devidamente 

avaliados pela Comissão, não atender ao disposto neste EDITAL ou em seus 

ANEXOS. 

11.9.1 encerrado o exame da(s) PROPOSTA(s) TÉCNICA(s), a Comissão 

elaborará o Relatório de Julgamento contendo, para cada PROPONENTE 

habilitado, a classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS de acordo com a NOTA 

TÉCNICA (NT), em conformidade com o previsto neste EDITAL e seus Anexos, 

divulgando o respectivo resultado na mesma sessão, ou em outra que 

designar, ou ainda mediante publicação do resultado dessa fase no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais, explicitando as razões que fundamentaram 

e motivaram essas decisões, bem como as respectivas notas dos 

PROPONENTES. 

11.10  Concluídos os prazos relativos ao direito de petição contra a 

PROPOSTA TÉCNICA e julgados os recursos, se for o caso, a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO fixará a data de abertura do ENVELOPE Nº 03 

contendo a PROPOSTA COMERCIAL e convocará os PROPONENTES para a 

sessão pública, podendo para tanto utilizar os meios de comunicação 

disponíveis, tais como fax ou e-mail, e publicará a convocação no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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11.10.1 Ultrapassada a fase de PROPOSTA TÉCNICA dos PROPONENTES e 

abertos os envelopes contendo a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL (IS), não se 

admitirá a sua desclassificação por motivo relacionado com a PROPOSTA 

TÉCNICA, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

resultado do julgamento. 

11.10.2 A abertura do ENVELOPE nº. 03 contendo a PROPOSTA COMERCIAL 

condiciona-se à observância e à conclusão das etapas caracterizadas a seguir: 

11.10.3  Abertura de vistas franqueada aos autos do processo, que se dará 

durante a sessão pública de declaração de PROPOSTA TÉCNICA e o transcurso 

do prazo recursal, desde que requerida, no último caso, por meio de 

documento escrito, dirigido ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO; ou, 

11.10.4  Observância do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

publicação do resultado da PROPOSTA TÉCNICA no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha 

havido interposição de recurso; ou, 

11.10.5  Decisão dos recursos interpostos se for o caso, observados os 

prazos de impugnação e decisão de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 

109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 

11.11   Com base nos critérios previstos neste EDITAL e seus ANEXOS, a 

COMISSÃO analisará, pontuará e julgará a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS).  

11.12   Não será aceita a PROPOSTA COMERCIAL que, no seu conjunto, ou 

em qualquer de seus componentes, segundo os critérios definidos e 

devidamente avaliados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, não 

atender ao disposto neste EDITAL ou em seus ANEXOS. 

11.13   Com base nos critérios propostos neste EDITAL, a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO examinará as PROPOSTAS COMERCIAIS 

apresentadas. 

11.14   Encerrado o exame da(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(AIS), a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO elaborará o Relatório de Julgamento 

contendo, para cada PROPONENTE, a classificação da(s) PROPOSTA(S) 

COMERCIAL(AIS) de acordo com a NOTA DE PREÇO (NP), e a classificação 
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final após a ponderação da NOTA TÉCNICA (NT) com a NOTA DE PREÇO (NP), 

gerando, assim, a NOTA FINAL (NF), de acordo com os critérios previstos 

neste EDITAL, e seus ANEXOS. 

11.15   Será declarado vencedor o PROPONENTE que atingir a maior NOTA 

FINAL (NF). 

11.16   Julgados os recursos por ventura existentes, a COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO divulgará o nome do PROPONENTE vencedor mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

11.17   A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação 

e as propostas serão realizadas sempre em ato público previamente 

designado, no qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, e pelos representantes dos PROPONENTES, que 

assim desejarem. 

11.18   Caberá recurso administrativo, conforme item 13 – Dos Recursos 

Administrativos, deste EDITAL, contra todo e qualquer ato decisório da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

11.19  COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a qualquer tempo, 

solicitar outros esclarecimentos e comprovação dos documentos apresentados 

nos envelopes relativos à HABILITAÇÃO e às PROPOSTAS TÉCNICA E 

COMERCIAL, bem como realizar visitas às instalações dos PROPONENTES e 

aos locais em que foram executados os serviços apresentados em seus 

atestados. 

12 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

12.1   A proposta financeira deverá ser entregue de acordo com ANEXO II - 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL e conforme orientações deste edital.  

12.2   É obrigatório o preenchimento de todos os itens do referido anexo. Os 

itens ou campos não preenchidos serão considerados NULOS. 

12.3   Todos os custos para a realização total dos trabalhos, conforme 

descrito no Termo de Referência – Anexo I deverão estar incluídos na 

proposta financeira. 
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12.4   Caso a empresa não faça a previsão, inclusão e/ou explicite em sua 

proposta os reais custos necessários, a mesma deverá se responsabilizar e 

arcar com o que for necessário para a conclusão dos trabalhos.  

12.5   Serão desclassificadas as propostas que incorrerem em quaisquer 

irregularidades no Edital. 

12.6   A pontuação das Propostas de Preços dos Licitantes classificados será 

obtida de acordo com os procedimentos descritos no Termo de Referência – 

Anexo I do Edital. 

12.7  Havendo empate far-se-á a decisão mediante sorteio, observado o 

disposto no art. 3º § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

12.8   Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o 

conteúdo das propostas até a sua abertura. 

12.9   A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas de todas as 

sessões e elaborará os demonstrativos da apuração das propostas.  

12.10  O critério de julgamento da presente LICITAÇÃO é o previsto no 

inciso III, do art. 45 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, qual seja, Técnica e 

Preço. 

12.11   Será julgada vencedora a proposta que, atendidas todas as 

condições, normas e exigências do presente Edital, atender ao critério de 

TÉCNICA E PREÇO, compatível com o preço referência estabelecido pela 

CONTRATANTE e obtiver maior pontuação final. 

12.12  Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que não atenderem a 

todas as exigências deste Edital e que não alcançarem uma pontuação 

mínima esperada para classificação. 

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1  Das decisões e atos da Comissão especial de Licitação, será facultado 

aos PROPONENTES, nos termos do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93:  

13.1.1  Interposição de recurso administrativo, para a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
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da intimação do ato ou da lavratura da ata pela COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, nos seguintes casos e na forma estabelecida pela Lei 

Federal nº 8.666/93 com suas alterações: 

I.  Habilitação ou inabilitação de PROPONENTE;  

II.  Qualificação ou desqualificação de PROPONENTE;  

III. Julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS; ou  

IV.  Anulação ou revogação da LICITAÇÃO.  

13.2   A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 

recurso, ou fazê-lo subir à Autoridade Superior, devidamente informado, para 

deferimento ou indeferimento, dentro do prazo citado. 

13.3   A interposição de recurso ou representação será comunicada aos 

demais PROPONENTES, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação do ato. 

13.4   Os recursos e/ou representações deverão observar os seguintes 

requisitos: 

I.  Serem devidamente fundamentados;  

II.  Serem assinados por representante legal ou procurador com poderes 

suficientes;  

III. Serem protocolados junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO; e  

IV.  Não apresentarem documentos ou informações que já deveriam ter 

acompanhado a documentação de habilitação, as PROPOSTAS TÉCNICAS ou 

as PROPOSTAS COMERCIAIS.  

13.5   Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão poderá 

não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos 

processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 

motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do 

recurso.  

13.6   Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos quanto à 

habilitação ou inabilitação do PROPONENTE e julgamento das PROPOSTAS 
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TÉCNICAS ou COMERCIAIS. Os demais não terão efeito suspensivo, salvo se, 

motivadamente e por razões de interesse público, a autoridade competente 

assim determinar. 

13.7   Os recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não 

sejam pertinentes ao direito dos PROPONENTES e ao interesse público serão 

considerados como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste 

caso, objeto de representação por parte do IGAM ao Ministério Público, 

instrumentalizando-o para oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, por 

infração ao art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

13.8   Os prazos de recurso serão contados após a publicação da decisão no 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

13.9   Os PROPONENTES poderão desistir do direito de recorrer antes do 

decurso de prazo, por meio de comunicação expressa à COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO ou de mero registro nas atas de reunião da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, na forma do inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº 

8.666, de 1993. 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1   Julgadas e classificadas as propostas pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, incumbirá o Instituto Mineiro de Gestão das Águas: 

14.1.1  Adjudicar o OBJETO DA LICITAÇÃO, declarando por ato formal o seu 

vencedor; e  

14.1.2  Homologar o resultado da LICITAÇÃO. 

14.2   Adjudicado o OBJETO DA LICITAÇÃO, o ADJUDICATÁRIO será 

convocado para assinar o CONTRATO, em até 05 (cinco) dias, prorrogáveis 

uma única vez por período adicional de até 05 (cinco) dias a critério do 

Instituto  Mineiro de Gestão das Águas. 

14.3   Em face do não comparecimento do ADJUDICATÁRIO no prazo 

estipulado no item anterior, o presidente da Comissão Especial de Licitação 
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convocará os PROPONENTES remanescentes, na ordem de classificação da 

NOTA FINAL obtida, para assumir nas mesmas condições da proposta 

vencedora.  

15 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela Resolução Conjunta 

SEPLAG nº 9660 de 24 de fevereiro de 2017, em despacho fundamentado, 

poderá revogar a licitação por razões de interesse público e deverá anulá-la 

por ofício ou por provocação de terceiro, verificada a ocorrência de qualquer 

nulidade.    

16 – DA CONTRATAÇÃO 

16.1   Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do 

PROPONENTE declarado vencedor será convocado para firmar o termo de 

contrato conforme Minuta do Anexo IV. 

16.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de 

habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente. 

16.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da 

assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a 

assiná-lo, serão convocados os PROPONENTES remanescentes, observada a 

ordem de classificação.  

16.2  O representante legal do PROPONENTE que tiver apresentado a 

proposta vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail. 

16.3   O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso 

e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IGAM. 

16.4  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da 

publicação do Contrato.  
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17  DO PRAZO E DA FORMA DO PAGAMENTO:    

17.1  O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida 

por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos 

que o fornecedor indicar, de acordo com o cronograma de desembolso 

estabelecido no Anexo I do Edital, com base nos documentos fiscais 

devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. 

I - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à 

CONTRATANTE, após cada parcela de execução do objeto a respectiva 

nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do 

período a que o pagamento se referir, se houver. 

O prazo para execução dos trabalhos será de 12 (doze) meses a partir 

da publicação do contrato. O pagamento pelos serviços será efetuado 

da seguinte forma: 

§1º A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta 

contratação, inclusive aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser 

processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica -  eFatura, 

disponibilizado no Sistema Integrado de Administração  de Materiais  e  

Serviços  -  SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br, 

conforme dispõe o Decreto nº. 45.035/2009.  

§2º Na impossibilidade de processamento pelo módulo de Fatura 

Eletrônica - eFatura, deverão ser remetidas a CONTRATANTE as 

primeiras vias de Nota Fiscal, nos termos do Decreto n° 37.924/96. 

§ 3º As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da 

data da reapresentação do documento, considerado válido pela 

CONTRATANTE. 

§ 4º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de 

habilitação previstos no Edital . 

§ 5º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não 

impede o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal 
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hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao 

sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

17.2  O desembolso deverá ser realizado ao finalizar cada etapa de acordo 

com as porcentagens de liberação de parcelas descritas no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4 - Cronograma de Desembolso PDRH Paraopeba 

 

Produtos Desembolso 

RP01: Plano de Trabalho para Elaboração do PDRH Rio Paraopeba 10% 

RP02: Diagnóstico da Bacia do Rio Paraopeba 23% 

RP03: Cenários e Prognósticos da bacia do rio Paraopeba 17% 

RP04: Plano de Ação e Diretrizes e Critérios para Aplicação dos 

Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio 

Paraopeba 

20% 

RP05: Relatório Parcial do Plano Diretor da Bacia do Rio 

Paraopeba;  
15% 

RF01: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio 

Paraopeba: SF3; 

15% RF02: Resumo Executivo PDRH Paraopeba 

RF03: Relatório Final contendo a arquitetura do Sistema de 

Informações Geográficas 

Total 100% 
 

 

 

17.3    A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação 
orçamentária: 

Convenio ANA / IGAM nº 004/2015 

Nº 2241.18.544.120.4291.0001.3.3.90.39.99.0.24.1 E 

Nº 2241.18.544.120.4291.0001.3.3.90.39.99.0.31.3 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1  A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial 

ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas 

e permitem a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 
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18.1.1 advertência por escrito; 

18.1.2 multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto 

Estadual nº. 45.902/2012; 

18.1.2.1  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia 

de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não prestado/não 

realizado, segundo definição no cronograma de execução; 

18.1.2.2   20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, 

serviço ou obra não realizado/prestado, no caso de atraso superior a 

30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 

que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o 

valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

18.1.2.3  suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, de acordo com os 

prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 38, inciso 

III , do Decreto Estadual nº. 45.902/2012; 

18.1.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 

fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido 

o disposto no Decreto Estadual nº 45.902, de 2012.  

18.2  São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total 

ou parcial das obrigações contratuais:  

18.2.1  não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços 

ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

18.2.2  retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de 

obra, de serviço ou de suas parcelas; 
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18.2.3  paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 

18.2.4   prestação de serviço de baixa qualidade. 

18.3   A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais 

sanções previstas no subitem18.1.1,18.1.2.3 e 18.1.2.4. 

18.4   A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA ou será quitada por retenção dos 

pagamentos devidos pela Administração Publica Estadual ou cobrado 

judicialmente. 

18.5   As sanções relacionadas nos subitens 18.1.2.3 e 18.1.2.4 também 

poderão ser aplicadas àquele que: 

18.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

18.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa; 

18.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

18.5.4 não mantiver a proposta; 

18.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

18.5.6 comportar-se de modo inidôneo; 

18.5.7 cometer fraude fiscal. 

18.6   A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na 

Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 

18.7   As sanções relacionadas nos subitens 18.1.2.3 e 18.1.2.4 serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de 

Licitar e Contratar com a Administração Pública - CAFIMP.  
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19 - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da 

CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá 

zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o 

previsto no Anexo I do Edital, na proposta da CONTRATADA e neste 

instrumento. 

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 

desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará 

ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 

necessárias para sanar as falhas apontadas.  

§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, 

inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí 

incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de 

vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

§ 3º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em 

parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das 

especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1   Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após o 

encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de 

desconhecimento. 

20.2   É facultado à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO em qualquer fase da 

licitação, com base no § 3° do Art. 43 da Lei Federal N° 8.666/93, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e 

a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar as decisões. 
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20.3   É vedado ao PROPONENTE retirar sua proposta ou parte dela após 

aberta a sessão. 

20.4   É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto 

desta concorrência. 

20.5   O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer 

acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

20.6   COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no julgamento das propostas e da 

habilitação poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os 

interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

20.7   Poderá o IGAm exigir a qualquer época, a apresentação de documentos 

e informações complementares, atinentes a esta licitação. 

20.8   A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO dará ciência aos PROPONENTES 

das decisões pertinentes a esta LICITAÇÃO por meio de publicação no Diário 

Oficial do Estado. 

20.9   Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site 

www.compras.mg.gov.br ou poderá ser obtido na Comissão Especial de 

Licitação/CSC, localizada na Cidade Administrativa Tancredo Neves, Rodovia 

João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde, Edifício Gerais – 13º andar, Belo 

Horizonte-MG, CEP 31.630.900, mediante pagamento de R$ 0,30 (trinta 

centavos) por folha, para cobrir os custos com sua reprodução, e será 
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fornecido mediante a apresentação do comprovante de pagamento do 

documento de arrecadação estadual, devidamente autenticado por banco 

credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento. 

20.10 - Este Edital possui 105 páginas numeradas, sendo: 

20.10.1 - Índice do Edital: página 02; 

20.10.2  - Normas da Licitação: páginas 03 a 34;  

20.10.3  - Anexo I – Termo de Referência: páginas 35  a 90; 

20.10.4 – Anexo II – Modelo Proposta Comercial: página 91;  

20.10.5  - Anexo III – Modelo de Declarações: página 92; 

20.10.6  - Anexo IV– Minuta de Contrato: página 93  a 105 

 

Belo Horizonte,          de abril de 2017. 

 

___________________________________ 
Cyntia Botelho Valle  

Gestora do Núcleo de Compras Centro de Serviços Compartilhados 

Secretaria de Planejamento e Gestão 

____________________________________ 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

_________________________________________ 

Membro da Comissão Especial de Licitação 

_________________________________________ 
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ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ÓRGÃO REQUISITANTE 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. 

2. UNIDADE REQUISITANTE 

Gerência de Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos de Água –GPRHE. 

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Elaboração da REVISÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO 

DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAOPEBA: SF3. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Este documento constitui-se o Termo de Referência – TDR que orientará a elaboração 

DOS ESTUDOS DE REVISÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO PARAOPEBA, aqui denominado de PDRH Paraopeba, a ser licitado e contratado 

conjuntamente pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e deverá servir de 

orientação para as propostas técnicas das empresas que vierem a participar do certame.  

Será elaborado 1 (um) Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba, devendo cumprir o conteúdo mínimo descrito neste edital 

correspondentes às etapas de Diagnóstico, Prognóstico e Planos de Ação. Seu conteúdo 

deverá incorporar as informações necessárias para a definição de um Plano de Ação que 

visa à revitalização, recuperação e conservação hidroambiental da bacia hidrográfica do 

rio Paraopeba. Assim, as diretrizes aprovadas na atualização deste PDRH deverão ser 

capazes de subsidiar análises, pareceres e decisões relativos a conflitos, a processos de 

outorgas e à priorização de ações e projetos na bacia. 

Em face dos fundamentos legais expressos na Lei Federal nº. 9.433/1997, que define a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, e na Lei Estadual nº. 13.199/1999, que estabelece 
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a Política Estadual de Recursos Hídricos, o PDRH Paraopeba deverá estar alinhado a estas 

políticas, tomando por unidade de estudo e planejamento a bacia hidrográfica do rio 

Paraopeba, instituída como Unidade de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos Rio 

Paraopeba - SF3 (UPGRH SF3). 

5. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

A REVISÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 

RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAOPEBA visa 

fundamentar e orientar a gestão dos recursos hídricos na referida bacia, de forma a 

identificar os principais problemas e conflitos relacionados aos usos de água, propor 

alternativas de compatibilização entre disponibilidade e demanda, metas de qualidade da 

água, programas e projetos a serem implementados a curto, médio e longo prazo, 

estabelecer diretrizes e critérios para a implementação dos outros instrumentos de gestão 

e, subsidiar os Comitês de Bacias e os demais componentes do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) nas tomadas de decisões. 

A versão impressa do Plano Diretor de Águas da bacia Paraopeba foi entregue ao IGAM 

em novembro de 2012, porém sua revisão e atualização são motivadas pela necessidade de 

compatibilizá-lo ao conteúdo mínimo da Resolução CNRH nº 145 de dezembro 2012, 

bem como adequá-lo ao quadro atual de demandas e disponibilidade hídrica, abordando os 

aspectos relativos à quantidade e qualidade da água para fins de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos. O intuito é utilizar o plano como um instrumento de implementação de 

programas e ações prioritárias focadas na melhoria da qualidade ambiental que reflitam 

diretamente em melhoria dos recursos hídricos na bacia do rio Paraopeba. 

Para a bacia do rio Paraopeba, a consolidação deste Plano Diretor promoverá importantes 

ganhos ambientais, especialmente quanto aos recursos hídricos, pois subsidiará a análise 

de cenários em relação à demanda e disponibilidade, viabilizando ações de controle e 

mitigação. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivos Gerais 

O PDRH Paraopeba será desenvolvido como um instrumento de gestão que permita a 

todos os setores que compõe o sistema de gerenciamento de recursos hídricos da bacia 

atuar de forma efetiva em questões relacionadas ao uso das águas superficiais e 

subterrâneas, garantindo seu uso múltiplo, racional e sustentável. 

Com a revisão, complementação e consolidação deste plano, pretende-se também, dotar o 

CBH Rio Paraopeba de informações estratégicas, de fácil compreensão, que possibilitem 

o cumprimento de sua missão de articular os diversos atores sociais para garantir a oferta 

de água, em quantidade e qualidade, visando à melhoria da qualidade de vida na bacia 

hidrográfica. 

6.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos para a revisão, complementação e consolidação do PDRH 

Paraopeba: 

 Atualizar os dados relativos às condições ambientais e socioeconômicas da bacia do 

rio Paraopeba; 

 Agregar ao PDRH Paraopeba, de maneira analítica e contextualizada, as 

informações produzidas em estudos científicos ou projetos de pesquisa realizados na 

bacia; 

 Consolidar a base de dados da bacia do rio Paraopeba dentro de um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), considerando sua integração ao Sistema Estadual de 

Informações sobre Recursos Hídricos e ao Sistema Nacional de Informações Sobre 

Recursos Hídricos; 

 Apresentar, de maneira geral, ações para o enfrentamento aos eventos hidrológicos 

extremos; 

 Propor diretrizes de implementação dos instrumentos de gestão (outorga, cobrança, 

sistema de informações, e enquadramento dos corpos de águas); 

 Aprimorar e fortalecer o arranjo institucional e os instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos da bacia. 
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 Estabelecer para a bacia metas, e os meios de alcançá-las, em um horizonte de 

planejamento de 20 anos, considerando horizontes e metas intermediárias, propostas para 

intervalos de 5 anos; 

 Integrar os planos, programas, projetos e demais estudos setoriais/ municipais que 

envolvam a utilização dos recursos hídricos dentro da bacia; 

 Apresentar uma proposta, com critérios bem definidos, da subdivisão do Alto, 

médio e baixo Paraopeba, considerando os aspectos que mesclem as condições de 

polarização regional (socioeconômica) e características ambientais. 

 Propor diretrizes e critérios técnicos para subsidiar os órgãos gestores em decisões 

sobre a restrição de usos de recursos hídricos; 

 Propor diretrizes gerais para a o Enquadramento dos corpos hídricos da bacia; 

 Apresentar soluções aos problemas da bacia, em especial relacionados à poluição, 

escassez de água e a fragilidade na gestão de recursos hídricos, sugerindo medidas para 

proteger, recuperar e promover a qualidade dos recursos hídricos com vistas à saúde 

humana, à vida aquática e à qualidade ambiental; 

 Subsidiar, através da base de dados, a compatibilização das demandas de 

infraestrutura hídrica à realidade da bacia. 

6.3. Horizonte de planejamento 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos e as diretrizes para o enquadramento dos corpos de 

água deverão ser elaborados estabelecendo-se metas, e os meios de alcançá-las, em um 

horizonte de planejamento de 20 anos, considerando horizontes e metas intermediárias, 

propostas para intervalos de 5 anos, dividido em curto (5 anos), médio (10 anos) e longo 

(15 e 20 anos) prazos. 

7. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAOPEBA 

A bacia hidrográfica do Rio Paraopeba, está inserida no contexto do Alto rio São 

Francisco, e abrange uma área aproximada de 13.600 Km², correspondente a 2,5% da área 

total do estado de Minas Gerais, representando a Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos (UPGRH) SF3.  

O Rio Paraopeba é um dos mais importantes tributários do Rio São Francisco, 

percorrendo aproximadamente 510 quilômetros até a sua foz, no lago da represa de Três 
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Marias (IGAM, 2014). Suas nascentes localizam-se ao sul do município de Cristiano 

Otoni e tem como seus principais afluentes os Rios Águas Claras, Macaúbas, Betim, 

Camapuã e Manso. 

Quanto aos aspectos fisiográficos da bacia, destaca-se por ser uma área de transição entre 

Cerrado e Mata Atlântica e abrigando diversas espécies da fauna e flora, algumas já 

ameaçadas de extinção.  É possível ainda encontrar na bacia Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs), Unidades de Conservação como o Parque Estadual da Serra 

do Rola Moça e ainda outras reservas ambientais como a Gruta Rei do Mato, em Sete 

Lagoas, e área de proteção ambiental Vargem das Flores, em Contagem (CIBAPAR, 

2008). 

A UPGRH SF3 intercepta 48 municípios, a saber: Belo Vale, Betim, Bonfim, 

Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Casa Grande, Congonhas, Conselheiro 

Lafaiete, Contagem, Cristiano Otoni, Crucilândia, Curvelo, Desterro de Entre Rios, Entre 

Rios de Minas, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Ibirité, Igarapé, 

Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Itaverava, Jeceaba, Juatuba, Lagoa Dourada, Maravilhas, 

Mario Campos, Mateus Leme, Moeda, Ouro Branco, Ouro Preto, Papagaios, Pará de 

Minas, Paraopeba, Pequi, Piedade dos Gerais, Pompéu, Queluzito, Resende Costa, Rio 

Manso, São Brás do Suaçuí, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, Sarzedo, Sete 

Lagoas. Com uma população aproximada de 2,8 milhões de pessoas, cerca de 2,0 milhões 

estão inseridos na bacia (MATOS & DIAS, 2011). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba é de extrema relevância no âmbito do 

abastecimento público de água, pois é responsável pelo fornecimento de, 

aproximadamente, 53% da população da região metropolitana de Belo Horizonte – 

RMBH, por meio dos sistemas Várzea das Flores, Serra Azul e Rio Manso (CBH-

Paraopeba, 2011). 

Das atividades econômicas instaladas na bacia são destaque a exploração mineral, 

siderurgias, indústria petroquímica e automobilística, produção de bebidas, serviços, 

geração hidrelétrica, pecuária e agricultura. Notadamente, na região do Alto Paraopeba, há 

um grande volume de investimentos nos setores minerário e siderúrgico, que nos últimos 

anos contribuíram fortemente para a economia da região.  
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A análise da qualidade das águas nas sub-bacias do Paraopeba feita pelo CIBAPAR 

relaciona as condições socioeconômicas locais ao estado atual dos recursos hídricos. 

Assim, é possível identificar que o maior adensamento populacional e industrial situa-se 

na região alta e média da bacia, e assim, piores índices de qualidade da água. O Baixo 

Paraopeba possui baixo adensamento populacional e é representativa a atividade 

extrativista, sobretudo de areia e ardósia, e a silvicultura para abastecimento de 

siderúrgicas locais. Nesse trecho da bacia, a qualidade das águas é relativamente melhor.  

O monitoramento da qualidade das águas da bacia do Rio Paraopeba feito atualmente pelo 

IGAM com 33 pontos de amostragem, analisam parâmetros físico-químicos, 

bacteriológicos e ecotoxicológicos, que apontam a necessidade de um “estado de alerta” 

para a população, governos e empresas.  

Até o ano de 2011, os principais responsáveis pela degradação das águas são os 

lançamentos de esgotos municipais e de esgotos industriais, além do uso e ocupação 

inadequados do solo nas áreas urbana e rural, notadamente no que diz respeito a ausência 

ou insuficiência de cobertura vegetal. O somatório das cargas orgânicas e inorgânicas 

ultrapassa, em muito, a capacidade natural de assimilação e autodepuração do Rio 

Paraopeba e de alguns de seus afluentes (FEAM, 2011). 

Um grande desafio para a gestão da bacia é a compatibilização do uso do solo, e seus 

consequentes impactos sobre a qualidade das águas, e a garantia de padrões de qualidade 

para uso do abastecimento publico. Outro desafio é o conhecimento sobre as 

interferências das atividades minerárias principalmente aquelas desenvolvidas no Alto e 

Médio Paraopeba sobre a disponibilidade hídrica dos mananciais e proteção dos aquíferos. 
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Figura 1: Mapa de localização da bacia do rio Paraopeba. Fonte: IGAM,2012 
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8. DIRETRIZES PARA REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PDRH 

PARAOPEBA 

8.1. Diretrizes Gerais 

Os estudos relativos a recursos hídricos exigem uma ótica integrada dos elementos 

ambientais. Esse esforço deverá ser adotado pela CONTRATADA durante o processo de 

elaboração do plano, priorizando as relações entre o meio físico, biótico, social e 

econômico. 

É importante que o PDRH Paraopeba seja coeso e de fácil compreensão, produzido em 

linguagem clara, apropriada e acessível à maior parte da população, bem como seguindo 

as diretrizes explicitadas na resolução CNRH nº 145/ 2012. 

É necessário ainda, um desenvolvimento articulado e coordenado do trabalho de 

elaboração do PDRH Paraopeba, principalmente entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, para atingir os objetivos esperados. Nesse processo, outros atores 

também devem ser envolvidos, tais como representantes de instituições públicas, privadas 

e sociedade, facilitando a identificação de planos e programas que já estão em execução 

ou que já possuem previsão de implementação dentro da bacia, para que não haja 

sobreposição daqueles propostos dentro do plano. 

Considerando o marco lógico balizador das políticas públicas para gestão das águas, é 

imprescindível a elaboração de um planejamento estratégico fundamentado no modelo de 

gerenciamento integrado, tendo como eixo central a compatibilização entre a 

disponibilidade hídrica e a demanda de água pelos diferentes setores, sob a perspectiva de 

proteção e conservação dos recursos hídricos. 

Na atualização do PDRH Paraopeba, é preciso consistir as informações referentes aos 

recursos hídricos dentro do banco de dados da bacia, adotando como fonte os dados de 

monitoramento das estações fluviométricas e pluviométricas, os dados de usuários e 

demandas das águas superficiais e subterrâneas (CNARH / ANA, DAURH), outorgas e 

usos insignificantes (IGAM; SIAGAS / CPRM) e planos municipais de saneamento 

básico.  
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Assim, o PDRH Paraopeba poderá ser elaborado com base em dados secundários, sem 

prejuízo da utilização dos dados primários quando necessário. O levantamento de dados 

primários deve estar previsto, na medida em que os dados secundários apresentem 

inconsistências ou limitação de análise em decorrência da característica da informação.   

É imprescindível que a escrita e organização do conteúdo do PDRH Paraopeba seja feita 

seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

relatórios, facilitando compreensão pelos diversos usuários. Nesse sentido, a inserção de 

lista de figuras, siglas e tabelas torna-se obrigatória, bem como paginação e uma 

introdução geral, contextualizando o Plano de Recursos Hídricos do rio Paraopeba dentro 

das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e seus desdobramentos, seguido 

de um sumário executivo, com uma descrição sucinta do conteúdo dos capítulos dentro do 

PDRH. 

A elaboração do PDRH será acompanhada por um grupo de profissionais designados pelo 

IGAM e CBH Paraopeba, denominado Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), com 

a previsão da realização de reuniões ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. O intuito 

é verificar a correta execução de cada etapa do PDRH, atentando para os requisitos 

básicos estabelecidos nesse TDR.  

8.2. Diretrizes Legais 

A base legal utilizada para elaboração dos PDRH’s tem sido produzida em âmbito 

nacional e estadual, tomando como principal referência a Lei Nº 9.433/97 da Política 

Nacional de Recursos hídricos, e a Lei Nº 13.199/1999 que define a Política Estadual de 

Recursos Hídricos de Minas Gerais.  

Na abordagem dos Instrumentos de Gestão, mais especificamente nos tópicos de outorga e 

cobrança, é preciso observar as recomendações advindas do PERH/MG, regulamentado 

pelo Decreto Estadual n° 45.565/2011, e a Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 

1548/2012 que estabeleceu a Q7,10 (vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de 

recorrência) como vazão de referência a ser utilizada para o cálculo da disponibilidade 

hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado.  

Nesse sentido, também deve ser observado a DN COPAM/CERH-MG nº 26/2008 que 

dispõe sobre os procedimentos gerais de natureza técnica e administrativa a serem 



 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  

 

44 

 

 

adotados no exame de pedidos de outorga para o lançamento de efluentes em corpos 

d’água superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais. 

É necessário ainda, apresentar diretrizes para atualização do enquadramento dos corpos de 

água na bacia, considerando o instrumento aprovado pela Deliberação Normativa 

COPAM nº 14/1995, referente ao enquadramento dos trechos de rio na bacia do 

Paraopeba. 

Nos Quadros 1 e 2, são listados os dispositivos legais fundamentais ao processo de 

construção do PDRH Paraopeba: 

Quadro 1 - Leis e diplomas federais 
 

TIPO Nº. DATA CONTEÚDO 

Lei 6.938 31 ago 81 

Estabelece a política nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, constitui o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA),institui o Cadastro de Defesa 

Ambiental (Redação dada pela Lei nº. 8.028, 

de 12.04.90)  e dá outras providências (Última 

alteração: Lei nº. 10.165, de 27.12.2000) 

Lei 9.433 08 jan 97 Institui a política nacional de recursos hídricos 

Lei 12.651 25 de mai 12 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 

1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as 

Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências. 

Lei 9.984 17 jul 00 Cria a Agência Nacional de Águas 

Lei 10.881 11 jun 04 

Autoriza o funcionamento de entidades 

delegatárias de funções de agências de água e 

a celebração de contrato de gestão com a ANA 
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Resolução 

CNRH 
145 12 dez 12 

Estabelece diretrizes para a elaboração de 

Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas e dá outras providencias. 

Resolução 

CNRH 
48 21 mar 05 

Estabelece critérios para a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos 

Resolução 

CNRH 
91 5 nov 2008 

Dispõe sobre procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais 

e subterrâneos. 

Resolução 

ANA 
542 03 nov 04 Define usos insignificantes 

Resolução 

CONAMA 
237 19 dez 97 

Dispõe sobre o prévio licenciamento ambiental 

para a localização, construção, instalação, 

ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, e de 

empreendimentos capazes causar degradação 

ambiental. 

Deliberação 

CONAMA 
357 17 mar 05 

Dispõe sobre o enquadramento de corpos 

hídricos em classes de uso 
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Quadro 2 - Leis e diplomas legais do Estado de Minas Gerais 
 

 
 

TIPO Nº. DATA CONTEÚDO 

Lei 13.194 29 jan 99 

Cria o fundo de recuperação, proteção e 

desenvolvimento sustentável das bacias 

hidrográficas de Minas Gerais - FHIDRO 

Lei 13.199 29 jan 99 
Dispõe sobre a gestão dos recursos hídricos no 

Estado de Minas Gerais 

Lei 13.771 11 dez 00 

Dispõe sobre a administração, a proteção e a 

conservação das águas subterrâneas de Domínio 

do Estado e dá outras providências (alterada pela 

Lei nº 14.596-03) 

Decreto 

Estadual 
41.578 08 mar 01 Regulamenta a lei 13.199/99 

Decreto 

Estadual 
44.046 14 jun 05 

Regulamenta a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos de domínio do Estado 

Portaria 

IGAM 
010 30 dez 98 Regulamenta procedimentos de outorga 

Portaria 

IGAM 
015 21 jun 07 Regulamenta procedimentos de outorga 

Portaria 

IGAM 
017 07 jul 06 

Dispõe sobre os procedimentos de 

reconsideração e recursos administrativos 

atinentes aos processos de outorga de direito de 

uso de recursos hídricos a cargo do IGAM 

Deliberação 

Normativa 

CERH 

09 16 jun 04 Define usos insignificantes 

Deliberação 

Normativa 

CERH 

19 28 jun 06 

Regulamenta o art. 19, do Decreto 41.578/2001 

que dispõe sobre as agências de bacia 

hidrográfica e entidades a elas equiparadas e dá 

outras providências. 
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Deliberação 

Normativa 

CERH 

49 
25 mar 

2015 

Estabelece diretrizes e critérios gerais para a 

definição de situação crítica de escassez hídrica e 

estado de restrição de uso de recursos hídricos 

superficiais nas porções hidrográficas no Estado 

de Minas Gerais. 

Deliberação 

Normativa 

COPAM 

14 28 dez 95 
Dispõe sobre enquadramento da bacia do Rio 

Paraopeba 

 

 

8.3. Documentos para revisão do PDRH Paraopeba 

 

O Relatório Executivo do Plano Diretor de Águas da bacia Paraopeba foi submetido à 

análise do IGAM pelo CIBAPAR em 23/11/12. Seguindo os parâmetros legais exigidos 

pela Lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999, pelo Decreto 41.578/2001, Resolução CNRH 

145/2012, foi produzido os seguintes documentos referentes à avaliação dos relatórios 

entregues pelo comitê: 

1. Nota Técnica da Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos – GECOB 

N°. 02/2012. 

2. Nota Técnica da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento das 

Águas /Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Hídricos – DPMA/GPDRH 

N°. 001/2013; 

3. Nota Técnica da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento das 

Águas /Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Hídricos –DPMA/GPDRH 

N°. 005/2013; 

4. Parecer Técnico 001/2013, produzido pela Gerência de Planos de Recursos Hídricos 

e Enquadramento dos Corpos de Água - GPRHE, de 08 de janeiro de 2013; 

5. Parecer Técnico 018/2013, produzido pela Gerência de Planos de Recursos Hídricos 

e Enquadramento dos Corpos de Água - GPRHE, de 08 de janeiro de 2013; 

6. Nota Técnica da Gerência de Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de 

Corpos de Água – GPRHE N°. 02/2014.       

Tais documentos devem ser considerados pela contratada para realizar as atualizações 

necessárias dentro do PDRH Paraopeba. 



 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  

 

48 

 

 

9. DINÂMICA DE REVISÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO PARAOPEBA 

9.1. Conteúdo Mínimo 

Considerando a Resolução CNRH nº145/2012, na Lei Estadual nº 13.199/99, em seu  art. 

nº11, e Decreto Estadual nº 41.578, em seu art. nº 28, que estabelece diretrizes para 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, é identificado os 

tópicos fundamentais ao desenvolvimento de um PDRH de excelência. Serão descritos a 

seguir o conteúdo esperado em cada capítulo, ressaltando que, outros dados podem ser 

agregados, se mantido a sua relevância dentro dos temas desenvolvidos. 

9.1.1. Definições Preliminares 

Preliminarmente deverá ser definido o arranjo organizacional
1
 para a elaboração do Plano, 

com definição do recorte para a participação social e definição da participação dos atores 

das bacias
2
 dentro do horizonte de planejamento que se deseja para o Plano. Para isto 

deverá ser realizada mobilização e coleta de dados. Esta etapa compreenderá três 

atividades, assim descritas: 

 Mobilização; 

 Coleta de dados; 

 Elaboração e emissão do Relatório de Plano de Trabalho (R1) consolidado. 

Desta etapa deverá resultar o Plano de Trabalho consolidado e detalhado, com o 

respectivo cronograma e um conjunto de regras operacionais para o acompanhamento dos 

trabalhos, que constitui o primeiro produto parcial do PDRH. 

 
 

 
 

 
 
 

                                                           

 
1
 A consultora deverá propor esse arranjo composto por estâncias, tais como: estância executiva, uma de acompanhamento 

permanente para a elaboração do Plano e instâncias consultivas e deliberativas. Bem como das atribuições de cada uma dessas 

instâncias no processo. 

 2 A consultora deverá apresentar uma metodologia de participação social no processo de elaboração do PDRH. Nesta metodologia 
deverá ser estabelecida a quantidade de reuniões, como serão realizadas, se por meio de seminários, oficinas, entre outras alternativas. 
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O arranjo organizacional para a elaboração do Plano deve ser explicitado neste tópico, 

destacando as atividades e atores envolvidos, bem como os principais desafios quanto à 

disponibilidade e demanda dos recursos hídricos na bacia, previamente debatidos entre os 

entes que compõe o comitê Paraopeba (CBH Paraopeba). É preciso elencar também os 

objetivos gerais, metas, e preceitos do PDRH Paraopeba para gestão de seus recursos 

hídricos. 

As formas de participação social também são incluídas nesta etapa, descrevendo as 

estratégias de participação pública, sendo realizada por consultas públicas. Expõe-se o 

período de elaboração do PDRH e o horizonte de planejamento do PDRH, dividido em 

curto (5 anos), médio (10 anos) e longo (15 e 20 anos) prazo. 

9.1.2. Análise Diagnóstica 

O objetivo deste tópico é a caracterização do meio físico-biótico, bem como dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. Os resultados deste levantamento subsidiarão a 

avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia do rio Paraopeba, 

podendo trazer como fonte estudos científicos existentes sobre área. 

Integra esta etapa, a elaboração de mapas temáticos representando a espacialidade dos 

elementos ambientais, com apresentação padronizada quanto a tamanho, referência, fonte, 

legenda e data das informações contidas nas figuras. 

Assim, o diagnóstico deve conter: 

a. Caracterização Físico-biótica: Área da bacia, divisão hidrográfica superficial, 

potamografia, dimensões, limites, divisores de água, potamografia, extensão dos 

principais cursos dá água, acidentes notáveis na paisagem física, acessos, principais 

núcleos habitacionais, bacias limítrofes e transferências de águas entre elas (com as 

respectivas localizações), municípios totalmente e parcialmente inseridos na bacia, 

identificando-se as sedes municipais inseridas ou não na bacia, e contexto ambiental na 

bacia do São Francisco; levantar as características geológicas e hidrogeológicas 

(identificando principais estruturas geológicas e as possíveis áreas de recarga das bacias), 

geomorfológicas, pedológicas e climáticas e suas interações com o ciclo hidrológico na 

bacia do rio Paraopeba. Descrever usos do solo e cobertura vegetal, para subsidiar a 
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análise dos padrões de ocupação e aptidão agrícola. Apresentar os dados acerca do meio 

biótico, identificando as espécies de fauna e flora existentes na bacia, com avaliações 

destas condições naturais sobre a qualidade e disponibilidade hídrica. A vegetação e a 

fauna aquática, especialmente a ictiofauna, também devem ser objeto de consideração 

nesta atividade de forma a que se disponha de uma caracterização da biodiversidade 

existente. 

O essencial, nessa atividade, será uma leitura contextualizada desses dados, destacando 

elementos de importância efetiva para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos e 

interpretando o seu significado e seu papel dentro de uma paisagem natural. 

b. Caracterização Socioeconômica: avaliar a dinâmica social da bacia, integrando os 

elementos básicos da estrutura social, a partir da identificação de atores sociais e 

segmentos setoriais estratégicos que devem ser envolvidos no processo de mobilização do 

PDRH Paraopeba. É preciso que ao final seja possível destacar lideranças representativas 

dos usuários da água e entidades atuantes potencialmente parceiras no processo de 

comunicação e de mobilização social. Os núcleos urbanos – deverão ser objeto de 

consideração mais acurada, analisando-se a exploração e consumo de recursos naturais 

que eles fomentam à sua volta, as incidências de cheias e insuficiências de drenagem 

urbana, as práticas impróprias para a proteção dos recursos hídricos, as tendências de 

expansão e conurbação manifestadas e outras características que possam ter interesse para 

os Planos. 

Nas áreas rurais, importará conhecer e analisar a estrutura fundiária, relacionando-a aos 

padrões agropecuários vigentes e às perspectivas de mudança, os planos e programas em 

curso e as perspectivas de crescimento do setor, incorporando estudos focados no 

potencial de terras das bacias para agricultura irrigada. 

Mais especificamente, destaca-se a necessidade de: 

1) Caracterização socioeconômica e a demográfica da bacia de forma detalhada; 

2) Caracterização dos padrões culturais e antropológicos, analisando suas relações com 

o uso e a preservação dos recursos hídricos; 

3) Análise da matriz institucional e legal vigente no que se refere à gestão dos recursos 

hídricos e ambientais da bacia; Identificação e caracterização dos atores sociais 
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estratégicos, capacidade de liderança, abrangência espacial e tipos de atuação que se 

relacionam com o uso e proteção dos recursos hídricos; inclui o levantamento de politicas 

urbanas municipais de gestão dos recursos hídricos na bacia. 

c. Caracterização das Disponibilidades Hídricas: Águas Superficiais – 

diagnosticar as vazões fluviais e acumulações de água em lagos e reservatórios e analisar 

a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, bem como os processos associados à 

dinâmica fluvial (processos sedimentológicos e erosivos); Águas subterrâneas - avaliar o 

potencial e a disponibilidade das águas subterrâneas, determinar as áreas favoráveis à 

explotação, bem como suas limitações de uso. 

d. Caracterização das Demandas Hídricas: levantamento dos usos e usuários de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos na bacia do rio Paraopeba. 

e. Saneamento: caracterização dos sistemas de abastecimento, tratamento e 

disposição dos resíduos, considerando tanto a população urbana como a rural. 

f. Áreas de conflito: Identificação de pontos de conflito instalados ou potencial. 

9.1.3. Análise Prognóstica 

Na análise prognóstica é preciso apresentar cenários alternativos, considerando os dados 

levantados na etapa de diagnóstico, com a finalidade de representar diferentes situações de 

desenvolvimento econômico e exigências ambientais, bem como os diferentes interesses 

internos/externos à bacia. A cenarização adiciona um componente estratégico à 

formulação do Plano Diretor de Recursos Hídricos e por isso, a primeira atividade deste 

item é a definição das metas, estabelecendo a Visão de Futuro com uma análise 

estratégica.  

Assim, fundamentado na Resolução do CNRH nº 145/2012, o Prognóstico deverá propor 

cenários futuros, compatíveis com o horizonte de planejamento, abrangendo, no mínimo, 

os seguintes aspectos: 

I – proposição de cenário tendencial, com a premissa da permanência das condições 

demográficas, econômicas e políticas prevalecentes, e de cenários alternativos;  definição 

do cenário de referência para o qual o Plano de Recursos Hídricos orientará suas ações. 

II – avaliação das demandas e disponibilidades hídricas dos cenários formulados; 

balanço entre disponibilidades e demandas hídricas com identificação de conflitos 

potenciais nos cenários; 
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III – avaliação das condições da qualidade da água nos cenários formulados com 

identificação de conflitos potenciais; 

IV - as necessidades e alternativas de prevenção, ou mitigação das situações críticas de 

balanço hídrico, contribuindo para posterior identificação de áreas de restrição dos uso 

dos recursos hídricos e solo. 

Insere-se na avaliação das condições da qualidade da água as atividades de: (i) estimativa 

de carga poluidora por cenário alternativo e definição de medidas para redução da mesma 

e (ii) diretrizes para a atualização do enquadramento dos corpos de água superficiais. 

É preciso ainda, que sejam apontadas as alternativas de atuação e regulação sobre as 

demandas, bem como as análises do potencial de arrecadação da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos por bacia. 

9.1.4. Plano De Ações 

A CONTRATADA, com a supervisão da CONTRATANTE e do GAT do CBH 

Paraopeba, deverá fixar os objetivos e as metas do plano considerando horizonte de 20 

anos, que serão discutidos no âmbito do CBH em reuniões públicas. Estes objetivos 

integrarão o escopo do planejamento e da gestão dos recursos hídricos da bacia, e deverão 

estar alinhados às suas necessidades, subsidiando assim, a formulação de meios para que 

se alcance o futuro desejado. 

As metas do PDRH devem ser definidas pela CONTRATADA em dois eixos distintos: o 

primeiro, referente ao atendimento dos problemas levantados nas fases de diagnóstico e 

análise integrada da bacia; o segundo eixo refere-se ao aprimoramento do arranjo 

institucional, necessário à viabilidade das soluções dos problemas e demandas do primeiro 

eixo. 

Adotando o processo participativo, os representantes de todos os setores do CBH 

Paraopeba devem debater as prioridades da bacia, auxiliando no agrupamento das metas 

por área temática. Deverão ser sinalizadas aquelas que são mais urgentes e relevantes, 

bem como os programas previstos para implantação, com destaque para os grandes eixos 

temáticos: usos prioritários das águas, qualidade de água, sedimentos, disponibilidade de 
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água, eventos hidrológicos, infraestrutura hídrica, águas subterrâneas, desenvolvimento 

sustentável e sistema de gestão. 

Após a definição e classificação das metas, é preciso detalhar as ações, traduzidas em 

forma de programas a serem instituídos na bacia. Portanto, as ações deverão ser propostas 

em função das metas estabelecidas, como resposta às necessidades identificadas na bacia, 

orientando-se pelos seguintes aspectos: 

 A sustentabilidade hídrica das intervenções; 

 A disponibilidade tecnológica e de recursos financeiros; 

 A minimização de impactos ambientais; 

 Atendimento aos problemas locais explicitados em reuniões públicas; 

 Identificação de ações já existentes ou previstas na bacia do rio Paraopeba, 

ajustando a articulação lógica do PDRH às demais instâncias de planejamento, 

governamentais ou privadas. 

 Apontamento dos atores (prefeituras municipais, orgãos dos governos estadual e 

federal, ONGs, etc.) responsáveis pela execução e fiscalização de cada um dos programas 

previstos, observando a territorialidade na definição das competências; 

 Proposição de instrumentos legais (deliberações normativas, decretos, resoluções, 

etc) e administrativos (contratos, convênios de cooperação técnica, protocolo de 

intenções, etc.) e fontes de financiamento, necessários para implementação das ações. 

Finalizado o processo de consolidação das ações e programas, é necessário realizar a 

hierarquização dos mesmos, considerando suas prioridades. Assim, o cronograma das 

ações deve trazê-los de acordo com a urgência de realização e dependência frente às 

demais ações do Plano, estabelecendo um horizonte temporal (de longo, médio e curto 

prazo) e espacial de execução. 

A CONTRATADA deverá definir e detalhar a metodologia mais apropriada para a 

hierarquização dos programas integrantes do Plano de Ações do PDRH, que pode ser feita 

utilizando-se modelos matemáticos específicos. 

De maneira geral, o Plano de Ação proposto deverá conter em seu relatório: 

1. Ações estruturadas em por eixo temático;  
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2. Seleção das ações prioritárias; 

3. Recomendações para implementação do Plano; 

4. Cronograma Físico financeiro de cada Ação e do Plano como um todo; 

5. Proposta organizacional para o gerenciamento de recursos hídricos 

As ações propostas pela CONTRATADA, para integrarem o PDRH, deverão 

apresentar viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental, atestando a exequibilidade 

aos programas apresentados. A compatibilidade dos prazos de implantação deve ser 

verificada, bem como a utilização de técnicas e tecnologias mais adequadas aos problemas 

ambientais identificados. Dimensionar os custos de implantação, operação e manutenção 

dos programas, analisando também as repercussões ecológicas, e capacidade de 

mobilização social da bacia para implementação da ação proposta. 

No tópico Cronograma Físico financeiro, a CONTRATADA deverá estruturar um 

quadro resumo, com indicação das alternativas de fontes, valor total e condições para 

liberação dos recursos.  

Quanto às diretrizes de implementação dos Instrumentos de gestão da bacia 

(enquadramento, outorga, cobrança e Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos) é 

necessário identificar as recomendações quanto à organização/implementação do 

gerenciamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica e à capacitação técnica do CBH 

(e órgãos gestores dos recursos hídricos na bacia). Assim, é requisitado nesse tópico: 

 Informações sobre o cadastro de usos e usuários executado na bacia; 

 Prioridade para outorga de direito de uso de recursos hídricos, locais adequados para 

alocação de água; 

 Diretrizes para posterior atualização do enquadramento dos corpos de água 

superficiais em classes, segundo os usos preponderantes da água,  

 Proposta para criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção de 

recursos hídricos e de ecossistemas aquáticos; 

 Proposta de diretrizes para a implementação da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, com detalhamento do potencial de arrecadação; 

 Aspectos gerais sobre as entidades equiparadas à Agência de Bacia; 

 Proposta de diretrizes e critérios para fiscalização e monitoramento; 
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9.1.5. Sistema de Informações Geográficas do (SIG) PDRH 

A concepção de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para PDRH constitui uma 

atividade a ser desenvolvida pela CONTRATADA ao longo de todas as etapas de 

trabalho. Assim, a CONTRATADA deverá apresentar e entregar ao GAT a proposta de 

versão final do SIG, contendo a arquitetura e os módulos que deverão compor o sistema. 

A CONTRATADA deverá apresentar um SIG que tenha por finalidade o 

acompanhamento do PDRH do SF3, incorporando somente as funcionalidades essenciais 

de layout e manipulação das bases cartográficas. O SIG será formado por uma base de 

dados de acesso local, contendo informações tabulares e espaciais, de interesse do plano 

de bacia, a serem definidas durante o projeto, que poderão ser visualizadas dinamicamente 

na forma de mapas temáticos e relatórios. 

9.2. Tópicos para revisão 

9.2.1. Considerações gerais 

Baseado nos elementos fundamentais para elaboração de um PDRH, comparou-se o 

conteúdo do estudo apresentado ao Igam em 2012, intitulado Plano Diretor de Águas da 

bacia do rio  Paraopeba, destacando-se todos os tópicos que precisam ser atualizados ou 

aprimorados nessa proposta de PDRH. 

De maneira geral, deve-se alterar a ordem em que as informações aparecem, para que todo 

o texto siga um padrão lógico de conteúdo e formatação. É necessário inserir um sumário, 

para facilitar a busca de informações, bem como as referências bibliográficas utilizadas no 

“estado da arte” da bacia e na fonte dos dados primários de embasamento do trabalho.  

Recomenda-se avaliar a necessidade de alguns estudos inseridos na íntegra, e que não 

citam diretamente a bacia do Paraopeba. Uma parte dos dados está defasada, demandando 

uma atualização, seguida de análise crítica dos impactos sobre a bacia e recursos hídricos. 

É essencial a inserção de mapas, gráficos e tabelas da bacia que facilitem a visualização 

das informações abordadas. Todo elemento gráfico deve ser padronizado e identificado 

com título, legenda, fonte, data e escala, e apresentar um detalhamento da informação que 

se pretende transmitir com a figura.  
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9.2.2. Análise Diagnóstica 

Acrescentar na análise diagnóstica os dados de caracterização das áreas de preservação 

permanente (APP), áreas desmatadas e de remanescentes florestais. 

Na “Caracterização do meio Físico-Biótico” é preciso constar os aspectos geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos, abrangendo toda extensão da bacia do rio Paraopeba, 

tendo em vista que alguns mapas apresentam classificação física somente em determinas 

regiões da bacia. Também é necessário contextualizar os aspectos de fauna e flora 

principalmente quanto às unidades de conservação. É preciso avaliar o grau de 

conservação unidades, ao invés de apenas citá-las. Os dados de ictiofauna e 

macroinvertebrados devem ser atualizados e analisados, permitindo identificar medidas de 

manejo e conservação.  

Quanto a “Caracterização Climática” é importante incluir aspectos pluviométricos, tais 

como o comportamento da bacia para evapotranspiração (evapotranspiração anual média) 

e o balanço hídrico, analisado juntamente à distribuição temporal e espacial das 

informações.  

Também deve ser discutido eventos pluviais extremos, apresentando um histórico dos 

períodos críticos chuva e seca, além de identificar a necessidade de novos projetos de 

infraestrutura hídrica para o enfrentamento de condições climáticas adversas.  

No âmbito da “Caracterização Socioeconômica”, é importante complementar os dados 

com uma análise dos aspectos populacionais, acrescentando as projeções, ao invés de citar 

apenas dados absolutos. É preciso, ainda, elaborar uma análise das principais atividades 

econômicas desenvolvidas na bacia, com a distribuição espacial e dimensionamento da 

produção para os setores agrícola, industrial e de serviços. 

Para os dados de “Caracterização das Disponibilidades Hídricas, Caracterização das 

Demandas, Balanço das Disponibilidades e Demandas Hídricas”, deve-se apresentar o 

estudo hidrológico da bacia para análises quantitativas e qualitativas. Para isso, 

recomenda-se: 

 Apresentar em tabela as estações hidrológicas com: código, nome, coordenadas e 

área de drenagem (fluviométricas e pluviométricas); 
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 Mencionar o período da série histórica dos dados utilizados; 

 Apresentar memória de cálculo de forma a permitir a reprodução dos resultados 

apresentados; 

 Mencionar as fontes responsáveis pelos dados de vazão e dos parâmetros de 

qualidade de águas no início do tópico em referência; 

 Explorar os fatores de pressão existentes na bacia com um diagnóstico detalhado, 

que contextualize a condição da qualidade e da quantidade da água; 

 Apresentar uma análise da distribuição dos pontos de monitoramento quali-

quantitativo, com mapas que localizem e avaliem a necessidade de novos pontos ou de 

mudança de local de alguns pontos de monitoramento; 

 Identificar pontos monitorados com maior contribuição de cargas poluidoras e 

verificar a influencia do uso e ocupação do solo na qualidade das águas dos rios e 

córregos monitorados; 

 Incluir no PDRH Paraopeba o levantamento dos usuários de águas superficiais e 

subterrâneas, juntamente às informações de captação (poço tubular, poço cacimba, 

nascente, etc.), pontos de intervenção (em utilização, abandonado, etc.), e a finalidade do 

uso. 

No tópico de “Saneamento Ambiental” devem ser discutidos o abastecimento de água, 

perdas na rede de distribuição, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana 

saúde pública, além de fornecer um resumo analítico da situação sanitária dos municípios 

da bacia. 

Em “Análise das águas subterrâneas” recomenda-se que os estudos de caso sejam 

agrupados em um módulo único, sendo sintético e claro na caracterização da bacia. As 

informações a respeito dos aquíferos devem interagir com o Plano, mostrando a sua 

importância como potencial econômico e uma descrição da reserva disponível. A proposta 

de gestão de recursos hídricos subterrâneos deve aparecer na fase de programas. 

É preciso indicar ainda, as fontes de poluição responsáveis pela violação dos parâmetros 

de qualidade da água por trecho, permitindo visualizar aqueles prioritários para ações de 

controle de poluição.  
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9.2.3. Análise Prognóstica 

A proposta de cenarização deverá considerar a simulação para as cargas poluidoras 

orgânicas remanescentes, baseando-se também na evolução da população.  

No estudo do PDRH Paraopeba vigente foram definidos os cenários, porém sem apontar a 

metodologia e a fonte dos dados utilizados para composição dos cenários. 

9.2.4. Plano de Ações 

É preciso atualizar os programas indicados nos estudos do PDRH Paraopeba, conforme o 

conteúdo mínimo indicado no item 9.1.5 deste termo de referência. 

10. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

10.1. Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho consiste no planejamento de ações a serem desenvolvidas para 

elaboração do PDRH, facilitando o processo de acompanhamento do mesmo. Um plano 

de trabalho deve contemplar as ações necessárias para se alcançar o resultado final, com 

referências claras aos prazos estimados para a sua execução, e aos recursos necessários. 

O Plano de Trabalho a ser proposto pela CONTRATADA deverá ser concebido a partir de 

marcos regulatório, e sequência de atividades de trabalho. Além disso, deverá seguir as 

proposições metodológicas submetidas no processo licitatório, contendo os seguintes 

elementos: 

 Detalhamento das atividades e produtos, na forma de um fluxograma de trabalho; 

 Cronograma físico detalhado de execução dos serviços; 

 Proposta para o envolvimento e participação da sociedade na elaboração do PDRH; 

 Organograma da equipe e alocação dos profissionais por etapas de revisão, 

complementação e consolidação do PDRH; 

 Recursos mobilizados e infraestrutura disponível para desenvolvimento do PDRH. 

O Plano de Trabalho deverá ser analisado e votada pelo GAT. 

 

10.2. Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraopeba 

O PDRH Paraopeba deverá apresentar os seguintes resultados: 
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 Relatórios de Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação elaborados conforme 

especificações deste TDR. 

Base de dados georreferenciado organizado em SIG; 
 Roteiro para implementação do plano, que sirva de referência e instrumental para o CBH 

Paraopeba, especialmente no que se refere ao estabelecimento de uma proposta de arranjo 

institucional a ser adotado para integração das ações de todas as instâncias legalmente 

investidas de responsabilidades operacionais e demais instituições que atuam nas Bacias; 

 Diretrizes e critérios para instrumentalização da gestão dos recursos hídricos; 

 Plano de ação para a revitalização, recuperação, preservação e conservação dos 

recursos hídricos e ambientais para  a bacia; 

 Diretrizes para atualização do enquadramento dos corpos de água superficiais da 

bacia; 

 Proposta de vazão remanescente ou ecológica para usos específicos; 

 Proposta de vazão de referência para o cálculo da vazão outorgável; 

 Definição dos usos preponderantes e prioritários para a outorga; 

 Estudos de viabilidade econômica e financeira para a determinação dos critérios 

básicos de cobrança pelo uso das águas superficiais e subterrâneas; 

 Definição das áreas de restrição de uso.  

Os relatórios técnicos devem conter a descrição da metodologia aplicada para aquisição e 

manipulação dos dados em cada capítulo, acrescido da análise dos resultados, bem como 

gráficos, tabelas, figuras e mapas. Este último deverá ser apresentado em formato A4 ou 

A3. 

As memórias de cálculo pertinentes ao Plano de Bacia Paraopeba podem ser requisitadas, 

com vistas à validação das metodologias. 

Versões em meio digital de toda documentação produzida, inclusive dos relatórios 

parciais (RPs) das etapas de trabalho, deverão ser encaminhadas ao GAT para análise e 

somente deverá ser encaminhado à impressão após aprovação do mesmo grupo. 

Os produtos parciais e finais, serão entregues para revisão no formato PDF e .doc, que 

após exame e aprovação deverão ser preparados para disponibilização na internet, no sítio 
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do CBH Rio Paraopeba e do próprio PDRH. As versões parciais e finais impressas serão 

entregues ao IGAM e o GAT, em 02 duas vias impressas, no formato A4, encadernação 

normal (espiral) e em meio digital no formato .doc e PDF. 

É necessário, na apresentação dos produtos intermediários e finais, a verificação da 

inserção das logomarcas do Governo do Estado de Minas Gerais (Capa, Mapas, e etc) e do 

CBH Paraopeba, a partir das orientações fornecidas pela assessoria de comunicação do 

Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. 

10.3. Consultas Públicas 

As consultas públicas a serem realizadas têm como objetivo obter a participação dos 

atores locais, representantes da sociedade civil, usuários de água e poder público, 

abordando os temas: usos preponderantes e prioritários das águas, áreas prioritárias para a 

conservação visando a proteção dos recursos hídricos, fatores de pressão sobre os recursos 

hídricos, problemas de quantidade (escassez, inundações) e qualidade (fontes de poluição) 

dos cursos d'água e problemas ambientais relevantes. Deve ser explicitado a metodologia 

utilizada para recolher as exigências da comunidade da bacia. 

Um calendário de reuniões será estabelecido no Plano de Trabalho, em comum acordo 

com o GAT e IGAM.  

Deverão ser feitas no mínimo 03 três consultas públicas, com a participação de todos os 

setores da sociedade, ao final de cada uma das etapas (Diagnóstico, Prognóstico e Plano 

de Ações), distribuídas pela bacia seguindo as regiões do alto, médio e baixo Paraopeba, 

totalizando 9 consultas públicas. 

A organização e mobilização para a participação nas consultas públicas será realizada pela 

CONTRATADA, com auxilio do IGAM. A realização contempla a articulação junto aos 

atores locais, seleção do espaço, mobilização e divulgação, organização e condução da 

consulta pública, equipamentos (projeção visual, sonorização), alimentação e transporte. 

A CONTRATADA deverá: disponibilizar profissionais capacitados para apresentações 

técnicas e esclarecimento de dúvidas; registrar as manifestações ocorridas durante as 

consultas (sugestões, reivindicações e informações); transcrever este registro (vídeo e 
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áudio); gerar relatório contendo a síntese e análise crítica das manifestações relevantes 

para serem avaliadas pelo GAT e IGAM; aplicar ferramentas para sistematizar os dados. 

A CONTRATADA deverá discutir e definir com o GAT e o IGAM a proposta 

metodológica para o envolvimento e participação da sociedade na revisão, 

complementação e consolidação do PDRH Paraopeba. 

O processo de mobilização será apoiado nos interlocutores estratégicos identificados nas 

comunidades representativas da bacia, considerando a necessidade de esclarecer às 

comunidades locais a importância do PDRH Paraopeba e como suas ações influenciarão 

no cotidiano da população; garantir o acolhimento dos anseios e expectativas das 

comunidades e que estes sejam devidamente contemplados nas abordagens temáticas do 

PDRH Paraopeba; divulgar dos resultados do processo de elaboração do PDRH. 

A ação de acolhimento da participação envolve um fluxo de informação da comunidade 

da bacia em direção ao corpo técnico responsável. Assim, é necessário o estabelecimento 

de um canal de comunicação com a população, e de uma ação de registro e análise crítica 

destas posições, por meio de: 

 Criação de e-mail em domínio próprio no website do PDRH, visando acolher as 

manifestações de todos os interessados em participar do processo; 

 Registro e análise crítica das manifestações oriundas da comunidade ou de atores 

das sub-bacias, GAT, CBH Rio Paraopeba e IGAM durante as reuniões públicas, devendo 

ser definidas estratégias de atendimento das mesmas, pelos meios adequados. 

A CONTRATADA deverá considerar em sua proposta comercial os custos referentes à 

divulgação das reuniões públicas, tais como: elaboração de folhetos e cartazes para 

divulgação, conforme previstos nos produtos do PDRH, lanches; serviços áudio-visual e 

locação dos espaços para a realização das reuniões. 

A elaboração do material gráfico (cartazes, folders) de divulgação das consultas públicas 

ficará a cargo da CONTRATADA, com o apoio de criação e aprovação do GAT e IGAM. 

Ao longo da elaboração do PDRH serão previstas reuniões entre a CONTRATADA, o 

IGAM e ao GAT, para avaliar o progresso dos trabalhos, esclarecer dúvidas, firmar 

critérios e procedimentos, facilitar o acesso a dados, resolver pendências, propor 
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encaminhamentos e outras medidas que contribuam para a transparência e fluidez da 

elaboração do Plano. 

10.4. Produtos esperados 

10.4.1. Relatórios parciais do PDRH: 

 RP01: Plano de Trabalho para Elaboração do PDRH Rio Paraopeba – Plano 

elaborado pela CONTRATADA contendo a previsão de execução de cada etapa do PDRH 

Paraopeba. 

 RP02: Diagnóstico da Bacia do Rio Paraopeba – Relatório elaborado a partir da 

consolidação dos dados do Relatório Executivo do Plano Diretor das Águas da bacia do 

Paraopeba, e atualização e complementação das características ambientais da área de 

estudo. 

 RP03: Cenários e Prognósticos da bacia do rio Paraopeba: Análise Integrada, 

Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e externos à Bacia do Rio 

Paraopeba,  

 RP04: Plano de Ação e Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Instrumentos de 

Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio Paraopeba 

 RP05: Relatório Parcial do Plano Diretor da Bacia do Rio Paraopeba 

 Relatórios dos resultados das consultas públicas. 

Para cada Relatório Parcial (RP) deverão ser entregues uma versão impressa ao IGAM e 

outra no CBH Paraopeba, juntamente à versão virtual. A partir dessas versões os técnicos 

avaliaram a qualidade e adequação do conteúdo, solicitando modificações quando 

necessário. 

10.4.2. Relatórios finais do PDRH 

 RF01: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraopeba: SF3 – versão 

final revisada e consolidada, contendo o documento completo que integra os produtos 

parciais, acrescido de um relato acerca da mobilização social ao longo do 

desenvolvimento do PDRH. Deve ser entregue ao IGAM 5 exemplares, e CBH 

PARAOPEBA 45 exemplares, totalizando 50 (cinquenta) vias impressas, no formato A4, 

encadernação normal (espiral). 
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 RF02: Resumo Executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos - versão revisada 

do RF02 deverá ser entregue para ao IGAM 20 exemplares e ao CBH PARAOPEBA 80 

exemplares, totalizando 100 (cem) vias impressas, no formato A4, encadernação tipo 

livro, com 150 páginas no máximo. 

10.4.3. Resumo Executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

A CONTRATADA deverá elaborar o Resumo Executivo do PDRH Paraopeba, síntese 

das principais conclusões e propostas indicadas em cada uma das etapas de 

desenvolvimento do Plano. 

O Relatório Executivo não é simplesmente um resumo da versão final do PDRH. 

Trata-se de um documento de teor gerencial que contém a mensagem básica do plano, as 

metas e do plano de ações apontadas pela CONTRATADA, redigidas de forma sintética e 

em linguagem acessível à população da bacia do rio Paraopeba. 

O conteúdo deste documento deverá possibilitar ao CBH Rio Paraopeba, CIBAPAR, 

IGAM, Prefeituras Municipais, e demais instituições envolvidas na implementação do 

PDRH, identificar os principais problemas da bacia, inclusive aqueles específicos das 

regiões do Alto, Médio e Baixo Paraopeba, as metas e ações prioritárias, as fontes de 

recursos disponíveis e, principalmente, a responsabilidade de cada um destes atores na 

gestão compartilhada dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraopeba. 

10.4.4. Outros Produtos 

 RF03: Relatório contendo a arquitetura do Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) para o PDRH. 

 Banco de dados georeferenciado, com os respectivos arquivos no formato 

"shapefile" (.shp). Este produto deverá ser formado por uma base de dados de acesso 

local, contendo informações tabulares e espaciais, que poderão ser visualizadas 

dinamicamente na forma de mapas temáticos. Todas as informações vetoriais e matriciais 

serão entregues em meio digital e estarão integradas em um único Geodatabase da 

plataforma Arc GIS. A ideia é permitir a visualização dos mapas temáticos e relatórios de 

maneira dinâmica pelo usuário. Os mapas temáticos serão configurados através do 

aplicativo software ESRI ArcGis, ArcView ArcMap, com disponibilização do arquivo 

final no formato *.mxd. 
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 A implantação do Sistema de Informações Geográficas (SIG) ocorrerá conforme as 

especificações técnicas e diretrizes especificadas a seguir: 

  As funcionalidades específicas do SIG devem ser implementadas por meio das 

ferramentas de desenvolvimento ESRI ArcGis Arc Objects 10.X, tendo por objetivo a 

personalização do software SIG (Sistema de Informações Geográficas) para um ambiente 

Desktop utilizando o software ESRI ArcGisArcView10.X; 

 O modelo de banco de dados geográfico deve ser elaborado por meio do software 

adotando-se o padrão da ESRI; 

 A base de dados geográfica deve ser gerada utilizando o formato ESRI Personal 

Geodatabase seguindo os padrões de nomenclatura do Sistema Integrado do Meio 

Ambiente - SISEMA. 

 Para a bacia do rio Paraopeba, a escala de trabalho utilizada será a partir de 

1:50.000, seguindo o mapeamento cartográfico disponível; 

 Os mapas temáticos devem ser configurados através do aplicativo software ESRI 

ArcGIS ArcView/ArcMap, cujos formatos serão definidos durante a execução do projeto; 

 Os artefatos de projeto de software deverão ser elaborados utilizando a linguagem-

padrão de modelagem de software Unified Modeling Language (UML); 

 Modelo e Dicionário de Banco de dados geográfico (Metadados); 

 O SIG deverá ser desenvolvido para que possa ser instalado em equipamentos do 

poder público, possibilitando o suporte às atividades de planejamento e gestão da bacia. 

Essa base deverá servir a outras instituições e finalidades, bem como estar a disposição do 

público geral pela internet. 

 O SIG deverá possibilitar a entrada de novos dados, para que seja continuamente 

atualizado, e constituir-se dessa forma um instrumento de gestão permanente para o CBH 

Rio Paraopeba.  

 Treinamento SIG: A CONTRATADA deverá realizar treinamento para uma equipe 

de 10 pessoas que conheçam a funcionalidade nativa do ArcGIS/ArcView. 

 CD ROM Interativo: A CONTRATADA deverá entregar 1000 cópias de CD ROM 

Interativo (com caixa-envólucro e mídia devidamente etiquetada) para distribuição na 

bacia, a ser entregue no CBH Paraopeba, acrescentando mais 100 cópias para o IGAM, 

contendo uma apresentação detalhada do conteúdo do Relatório Executivo e do Relatório 

Final do PDRH. 
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 Material de divulgação: 

 Cartazes (40x60cm, em papel couché liso, com gramatura de 150g e impressão em 

policromia): com 1350 cópias, sendo 150 unidades por consulta pública. 

 Folders (formato A5, em papel couché liso, com gramatura de 150g e impressão em 

policromia): com 2700 cópias, sendo 300 unidades por consulta pública. 

A impressão e gravação dos produtos finais deste Termo de Referência (Relatórios 

finais, Resumos executivos e CD Room) devem aguardar a aprovação do Comitê 

Paraopeba. Esta medida visa atender possíveis solicitações de aprimoramento feitas pelo 

CBH antes da impressão e gravação dos produtos finais, evitando gastos desnecessários 

com reimpressões e descarte de material. 

A empresa contratada terá um prazo de até 60 dias corridos para entregar todos os 

produtos finais a partir da data da reunião de aprovação na plenária do CBH Paraopeba. 

Durante este prazo de 60 dias a empresa contratada deverá fazer as alterações solicitadas e 

encaminhar uma versão digital para o IGAM, que atestará a realização das alterações 

requisitadas. 

11. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO/AGENDAMENTO DA 

ENTREGA DO BEM E/OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Caberá a Empresa ou ao Consórcio vencedor do processo licitatório de Técnica e Preço 

elaborar o Plano Diretor de Recursos Hídricos conforme estabelecido neste Termo de 

Referência.  

O acompanhamento e análise dos relatórios parciais e finais dar-se-á por Câmara Técnica 

ou Grupo de Acompanhamento Técnico – GAT e a aprovação final dar-se-á pelo Comitê 

de Bacia e contará com o apoio do IGAM.  

A aprovação da versão final do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia cabe ao CBH 

Rio Paraopeba. Cabe ao GAT análise do conteúdo e dos resultados parciais do PDRH, 

submetendo à apreciação da plenária do CBH Paraopeba os relatórios finais de cada etapa.  



 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  

 

66 

 

 

A avaliação da conformidade de execução em relação ao contrato serão de 

responsabilidade da IGAM, que indicará um representante/gestor para esta finalidade. 

Este representante apresentará parecer escrito ao GAT sobre a situação do contrato, 

visando assessorá-la no processo de aprovação dos relatórios parciais. 

Ao finalizar cada relatório previsto neste Termo de Referência, a empresa vencedora 

da licitação deverá realizar as seguintes atividades: 

1º) Enviar uma cópia virtual e uma cópia impressa do relatório para o Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba; e uma cópia virtual e uma cópia impressa para 

ao IGAM.  

2º) Disponibilizar um profissional pra apresentar o relatório parcial ao GAT e o 

relatório final no CBH Paraopeba responsável para análise e discussão e, no caso dos 

relatórios parciais, aprovação.  

4º) Realizar as possíveis adequações solicitadas pelo GAT, e pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba, e/ou pelo IGAM.  

5º) Entregar a versão final virtual e impressa, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas neste Termo de Referência, como: local de entrega, quantidade de 

impressões, tipo de impressão e papel. 

Ao término de todo o processo, a empresa vencedora da licitação também deverá 

apresentar o PDRH concluídos para o Comitê de Bacia Hidrográfica para aprovação final 

do conjunto completo de relatórios.  

A empresa vencedora da licitação também se compromete a apresentar o PDRH  mesmo 

após a conclusão dos trabalhos de elaboração dos mesmos, para as Câmaras Técnicas de 

Planejamento e Controle (CTPLAN) e de Instrumentos de Gestão (CTIG) do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerias e também para o próprio CERH-MG para 

a aprovação e deliberação dos produtos elaborados. 
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12. PRAZOS E CRONOGRAMA FÍSICO DE TRABALHO 
 
Está previsto para execução dos serviços de revisão, complementação e consolidação do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Paraopeba – PDRH,12 (doze) meses, a partir da 

liberação da ordem de serviço. O planejamento cronológico da execução das atividades previstas 

neste Termo de Referência, bem como da entrega dos produtos listados anteriormente, será 

apresentado no Plano de Trabalho estabelecido pela CONTRATADA. 

Os valores para a execução dos serviços de revisão, complementação e consolidação do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraopeba serão desembolsados conforme 

cronograma de entrega de produtos parciais e finais do PDRH, definidos no Quadro 3. Assim, o 

pagamento à CONTRATADA está condicionado à entrega e aprovação dos produtos, quais sejam: 

RP01: Plano de Trabalho para Elaboração do PDRH Rio Paraopeba; RP02: Diagnóstico da Bacia 

do Rio Paraopeba; RP03: Cenários e Prognósticos da bacia do rio Paraopeba: Análise Integrada, 

Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e externos à Bacia do Rio Paraopeba; 

RP04: Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na 

Bacia do Rio Paraopeba; RP05: Plano Diretor da Bacia do Rio Paraopeba; Relatórios dos 

resultados das consultas públicas; RF01: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio 

Paraopeba: SF3; RF02: Resumo Executivo PDRH Paraopeba. A aprovação dos produtos se 

baseará na adequação do conteúdo dos relatórios entregues aos tópicos de conteúdo mínimo e de 

revisão elencados neste TDR.  

A empresa contratada terá um prazo de até 60 dias corridos para entregar todos os produtos finais 

a partir da data da reunião de  aprovação final dos produtos. 

Durante este prazo de 60 dias a empresa contratada deverá fazer as alterações solicitadas e 

encaminhar uma versão digital para o IGAM, que fará a avaliação do produto. A impressão e 

gravação serão feitas quando todas as considerações forem atendidas da maneira correta, o que 

deve acontecer respeitando o prazo de entrega. 
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I. Quadro 2 - Cronograma de Execução PDRH Paraopeba 
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13. EQUIPE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá dimensionar uma equipe técnica capaz de atender o 

escopo e o porte dos serviços requeridos, cuja constituição deverá incluir 

necessariamente: 

• Um Coordenador Técnico: profissional sênior de nível superior, 

com no mínimo 10 (dez) anos de atividade profissional, com ampla 

experiência na coordenação de equipes multidisciplinares, execução de 

estudos e planos de gestão de recursos hídricos, tendo coordenado pelo 

menos um Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica ou algum plano 

temático, como Plano de Saneamento ou Inventário Hidrelétrico de Bacia 

Hidrográfica. O Coordenador Geral ficará responsável pela coordenação 

técnica dos trabalhos, cabendo uma participação ativa e permanente no 

desenvolvimento dos estudos, bem como participação em reuniões 

convocadas pelo GAT. 

• Um especialista em Sistemas de Informação Geográfica: 

profissional de nível superior, geoprocessamento, interpretação de imagens 

de satélite, análise e modelagem de banco de dados geográfico, concepção, 

construção e implantação de SIG com pelo menos 5 anos de experiência. 

• Um engenheiro sanitarista: profissional de nível superior, com 

experiência em dimensionamento e custos de sistemas de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgotos e de resíduos,  com  pelo  menos  5 

(cinco anos) de atividade profissional. 

• Um engenheiro hidrólogo: profissional de nível superior, com 

experiência em planejamento e gestão de recursos hídricos, com pelo menos 

5 (cinco anos) de atividade profissional.   

• Um engenheiro agrônomo: profissional de nível superior, com 

experiência em práticas conservacionistas de controle  de erosão e 

sedimentação com pelo menos 5 (cinco anos) de atividade profissional.   

• Um geólogo: profissional de nível superior, com experiência em 

hidrogeologia, com pelo menos 5 (cinco anos) de atividade profissional.   

• Um geógrafo: profissional de nível superior, com experiência em 

estudos, planos e projetos relacionados ao impacto ambiental de atividades 

antrópicas, com pelo menos 5 anos de experiência profissional.  
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• Um biólogo: profissional de nível superior, com experiência em 

estudos, planos e projetos relacionados ao impacto ambiental de atividades 

antrópicas, com pelo menos 5 anos de experiência profissional.   

• Um especialista em organização e mobilização social: 

profissional de nível superior, com pelo menos 5 anos de experiência em 

operação e funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica.  

• Um especialista em Hidrogeologia: profissional de nível superior, 

com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade profissional. 

• Especialista em Qualidade da Água: profissional de nível superior 

com no mínimo 10 anos de experiência profissional comprovada e que tenha 

experiência em estudos de qualidade da água ou enquadramento de corpos 

hídricos. 

Além desses profissionais, a equipe técnica deverá incluir consultores que 

possam apoiá-los na execução de serviços especializados e, ainda, 

profissionais (sênior, médio e júnior) e técnicos para apoio à execução das 

diversas atividades previstas. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. prestar os serviços e cumprir fielmente este Contrato, de forma 

que a execução ocorra dentro do prazo de vigência do presente instrumento, 

evitando atrasos que prejudiquem as necessidades do CONTRATANTE; 

b. atender prontamente quaisquer exigências do representante do 

CONTRATANTE inerentes ao objeto da contratação; 

c. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos solicitados; 

d. assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como, por 

quaisquer eventuais danos ou prejuízos que possam causar ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, no cumprimento do Contrato; 

e. manter durante toda a execução do Contrato as mesmas 

condições da habilitação; 

f. fornecer os produtos discriminados no TDR e no Cronograma 

Físico-Financeiro do Edital nº 1501558000149/2016; 
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g. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificar 

vício, defeito ou incorreção; 

h. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 

tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, 

fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis 

e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho 

dos serviços, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos; 

i. realizar as correções nos produtos referidos que forem 

solicitadas pelo CONTRATANTE desde que solicitadas até seis meses após a 

entrega e aprovação do último produto. Caso as correções provenham de 

vícios de responsabilidade da CONTRATADA os custos correrão às suas 

expensas, caso de responsabilidade do CONTRATANTE os serviços serão 

remunerados por esse. 

j. Todos os planos, projetos, especificações, desenhos, relatórios, 

outros documentos e software fornecidos pela CONTRATADA tornar-se-ão 

propriedade do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA entregá-los, até a 

rescisão ou conclusão deste Contrato, juntamente com o inventário detalhado 

deles. A CONTRATADA pode reter cópia desses documentos e software, mas 

não poderá usar para propósitos que não sejam relacionados com este 

Contrato sem a prévia autorização por escrito do CONTRATANTE. 

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a. colocar à disposição do CONTRATADO os elementos e 

informações necessárias à realização do serviço; 

b. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como 

atestar na Nota Fiscal/Fatura da efetiva prestação dos serviços; 

c. comunicar ao CONTRATADO as irregularidades observadas no 

serviço objeto do contrato, devendo recusar, com a devida justificativa, 

qualquer execução fora das especificações constantes da proposta do 

CONTRATADO e do Termo de Referência; 

d. deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos 

efetuados ao CONTRATADO; 
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e. aplicar ao CONTRATADO as penalidades regulamentares e 

contratuais; 

f. efetuar os pagamentos ao CONTRATADO; 

g. acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos. 

16. LOCAL DE ENTREGA DO BEM 

Os produtos intermediários e finais elaborados pela empresa vencedora da 

licitação devem ser entregues respeitando o cronograma de execução e o que 

foi definido no item deste Termo de Referência, entregando-os nas 

quantidades definidas e nos locais indicados, podendo ser no Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba ou na Gerência de Planos de Recursos Hídricos 

e Enquadramento dos Corpos de Água – GPRHE, localizada na sede do 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas no endereço abaixo: 

Cidade Administrativa, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

Prédio Minas, 1º andar.  

O transporte adequado, assim como os demais recursos físicos, financeiros e 

de pessoal, necessários para a entrega dos produtos é de inteira 

responsabilidade da empresa vencedora da licitação.  

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A Dotação Orçamentária para este processo licitatório é descrita 

abaixo:  
Convenio ANA / IGAM nº 004/2015 

Nº 2241.18.544.120.4291.0001.3.3.90.39.99.0.24.1 E 
Nº 2241.18.544.120.4291.0001.3.3.90.39.99.0.31.3 

 
18. VALOR PREVISTO PARA A AQUISIÇÃO E/OU 
CONTRATAÇÃO 

 
O valor máximo previsto para a aquisição e/ou contratação de que trata este 

Termo de Referência não poderá exceder a quantia de  R$ 2.115.000,00 (dois 

milhões, cento e quinze mil reais), valor definido pela disponibilidade 

financeira e orçamentária para este Edital. 

 

19. FORMA DE PAGAMENTO 
O desembolso deverá ser realizado ao finalizar cada etapa de acordo com as 

porcentagens de liberação de parcelas descritas no quadro a seguir: 
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Quadro 4 - Cronograma de Desembolso PDRH Paraopeba 

 
 

Produtos Desembolso 

RP01: Plano de Trabalho para Elaboração do PDRH Rio Paraopeba 10% 

RP02: Diagnóstico da Bacia do Rio Paraopeba 23% 

RP03: Cenários e Prognósticos da bacia do rio Paraopeba 17% 

RP04: Plano de Ação e Diretrizes e Critérios para Aplicação dos 

Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio 

Paraopeba 

20% 

RP05: Relatório Parcial do Plano Diretor da Bacia do Rio 

Paraopeba;  
15% 

RF01: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio 

Paraopeba: SF3; 

15% RF02: Resumo Executivo PDRH Paraopeba 

RF03: Relatório Final contendo a arquitetura do Sistema de 

Informações Geográficas 

Total 100% 

 

 
20. PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAOPEBA (UPGRH 
SF3) MG. 

20.1. Julgamento e Seleção 
O julgamento das propostas será realizado em conformidade com os critérios 

de TÉCNICA e PREÇO, sendo vencedor aquele participante que alcançar a 

maior PONTUAÇÃO FINAL (PF), após aplicação dos pesos 0,7 e 0,3, ao Índice 

Técnico (IT) e ao Índice de Preço (IP), respectivamente, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

PF = [(IT x 0,7) + (IP x 0,3)] 

O Índice Técnico será composto pela soma da nota média (Pontuação Média 

Técnica – PTM) dos membros da comissão de julgamento, que avaliarão os 

quesitos Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de Trabalho, 

junto às notas conferidas à experiência da empresa e dos profissionais 

indicados para execução do serviço, baseando-se em todos os atestados e 

documentos apresentados dentro da Proposta Técnica. 
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O Índice de Preço será embasado nos formulários de composição de preço 

anexos a este edital, preenchidos pela proponente, e nas planilhas 

complementares fornecidas junto à Proposta Técnica. 

Portanto, a Pontuação Final (PF) máxima que cada Proposta Técnica poderá 

alcançar será de 100 (cem) pontos, 30 (trinta) pontos referentes à Proposta 

de Preço e 70 (setenta) pontos relativos ao Relatório Técnico. O participante 

que alcançar a maior Pontuação Final e atender aos requisitos estabelecidos 

neste edital, será considerado o vencedor do processo licitatório. 

A Comissão de Julgamento fará a declaração do resultado final de acordo com 

a PONTUAÇÃO FINAL (PF) de cada licitante, classificados em ordem 

decrescente.  

As Declarações contidas no Apêndice deste documento devem ser entregues 

devidamente assinadas pelas proponentes e anexas à Proposta Técnica. 

20.2. Comissão de Julgamento e Seleção 

As propostas recebidas dentro do prazo estabelecido neste edital serão 

avaliadas pela Comissão de Julgamento e Seleção, que será formada por 

servidores do IGAM, lotados na Gerência de Planos de Recursos Hídricos e 

Enquadramento dos Corpos de Água – GPRHE e/ou designados pela Diretoria 

Geral do IGAM por meio de portaria específica. A GPRHE poderá convidar 

outros representantes de outras entidades para integrar a Comissão de 

Julgamento. 

Os membros da Comissão de Julgamento e Seleção darão suas notas 

individualmente, competindo-lhes avaliar o quesito Conhecimento do 

Problema, Metodologia e Proposta de Trabalho, que compõe o Índice Técnico. 

Ao final da etapa de avaliação dos quesitos Conhecimento do Problema, 

Metodologia e Proposta de Trabalho, que compõe o Índice Técnico, será 

realizada a média aritmética das notas recebidas por cada avaliador, chamada 

de Pontuação Técnica Média (PTM).  

Os quesitos Experiência da Empresa, Equipe–Chave, bem como a Proposta de 

Preço terão a nota final resultante da análise e aprovação da Comissão de 

Julgamento e Seleção segundo os critérios estabelecidos neste edital. 

20.3. Desclassificação 

Serão desclassificadas as propostas técnicas ou de preços que: 

a) não atendam às exigências deste Edital e do Termo de 

Referência; 
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b) não alcançarem a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos no 

Índice Técnico; 

c) que apresentarem Proposta de Preço com valor global e/ou 

preços manifestamente inexequíveis, assim considerados, inclusive a 

Proposta com preços simbólicos ou irrisórios que se revelem incompatíveis 

com os custos dos insumos e encargos pertinentes. 

20.4. Proposta Técnica 

O julgamento da Proposição Técnica se baseará na avaliação da experiência 

da empresa/entidade na execução de projetos (I), do conhecimento específico 

dos membros da equipe-chave (II), e do conhecimento do proponente a 

respeito do problema, metodologia e proposta de trabalho (III). 

A experiência da empresa/entidade na execução de projetos será verificada a 

partir de documentos comprobatórios, especificados no item 20.4.2; 

O conhecimento específico da equipe-chave será pontuado considerando os 

currículos e atestados apresentados, conforme as determinações do item 

20.4.3; 

O conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de Trabalho serão 

avaliados pelos documentos elaborados a partir das instruções contidas no 

item 20.4.4; 

O IT (Índice Técnico) é a pontuação final da Proposição Técnica por licitante. 

Este índice é composto pela média aritmética das Pontuações Parciais da 

Proposição Técnica (PPPT) dada por cada membro da Comissão de 

Julgamento e Seleção. 

A PPPT (Pontuação Parcial da Proposta Técnica) é o somatório das pontuações 

atribuídas aos três quesitos citados neste item. 

PPPT = I + II + III 

 
 

 
20.4.1. Distribuição dos pontos 
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Quadro 5 - Distribuição Geral de pontuação das Proposições Técnicas 
 

 

Quesito Componentes de avaliação da Proposta Técnica 
Pontos 

Máximos 

I Experiência Específica da Consultora 20 

II Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave  40 

III 
Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de 

Trabalho 40 

 Total de Pontos 100 

 

 
20.4.2. Critério Experiência Específica da Consultora (I). 

(i) As licitantes na comprovação do quesito “Experiência Específica da 

Consultora” deverão adotar os seguintes procedimentos:  

a. Utilizar o Formulário 1 – Apresentação empresa/entidade para 

apresentar suscintamente a organização, empresa ou entidade, bem como 

sua missão, visão e objetivos. 

b. Preencher Formulário 2 - “Declarações de Experiência da 

empresa/entidade” fornecendo informações acerca dos serviços prestados 

pela empresa, além de informações sobre cada um dos profissionais 

legalmente contratados para prestar serviços semelhantes aos solicitados 

para este trabalho. 

c. Serão aceitas até 4 Formulários 2 - “Declarações de Experiência 

da empresa/entidade”, devendo ser anexo todos os atestados e 

comprovações dos serviços que tenham sido legalmente contratada. 

d. Apresentar documentos comprobatórios da experiência, tais 

como Atestados de Capacidade Técnica Operacional comprovando a execução 

pela mesma de serviços com características relacionadas ao objeto do 

presente Edital, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.  

(ii) Para efeito da condição dos itens “c” e “d” supracitados, só serão aceitos 

atestados de capacidade técnica que comprovem: 

a. A prestação satisfatória dos serviços. 

b. O período da prestação dos serviços. 
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c. O atestado apresentado deverá informar o quantitativo dos itens 

fornecidos. 

(iii) O Atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do órgão (ou 

empresa) emissor contendo, no mínimo, as seguintes informações, que 

poderão ser utilizadas pelo IGAM para comprovação das informações: 

 

a. Razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) 

emissor;  

b. Descrição do objeto contratado;  

c. Prazo de execução do trabalho, e; 

d. Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço 

executado.  

(iv) Serão considerados até 4 (quatro) atestados. Para cada atestado 

apresentado, será computado até 4 (quatro) pontos, de acordo com a 

avaliação de complexidade do projeto, representando um máximo de 16 

(dezesseis) pontos possíveis. Dentre os 4 (quatro) atestados considerados, 

aqueles que se referirem à elaboração de Plano de Recursos Hídricos, 

receberão 1 (hum) ponto de bonificação por atestado, representando máximo 

de 4 (quatro) pontos. 

Assim, a somatória das notas nessa fase terá como limite 20 (vinte) pontos: 

4 (quatro) atestados de Planos, Estudos, Programas ou Projetos: 

4,0 X 4 = 16,0 pontos. 

Com até 4 (quatro) bonificações, se os atestados se configurarem projetos 

relativos a Planos de Recursos Hídricos: 

4,0 X 1,0 = 4,0 pontos. 

Total máximo = 16,0+ 4,0 = 20,0 (vinte) pontos. 

(v) Os atestados serão analisados seguindo a ordem de 

apresentação dada pela licitante em sua proposta. Aqueles atestados que 

ultrapassarem o limite dos 4 primeiros, serão desconsiderados. 

(vi) Entende-se por Planos de Recursos Hídricos: os Planos Diretores 

de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ou Planos Nacionais ou 

Estaduais de Recursos Hídricos. 
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20.4.3. Critério Experiência e Conhecimento Específico da Equipe 

Chave e indicação de equipe de apoio (II). 

(i) O proponente deverá anexar junto à Proposição Técnica todos os 

currículos, comprovantes de escolaridade (diploma), Atestados, Declarações e 

ou documentos permitidos pela legislação vigente, para pontuação da Equipe 

Chave (Quadro 3).   

(ii) O valor total dessa etapa é de 40 pontos, sendo 38 pontos 

dedicados ás comprovações e atestados da equipe chave e 2 pontos 

destinados à apresentação da listagem adicional de consultores,  profissionais 

(sênior, médio e júnior) e  técnicos dentro da empresa, que estarão 

disponíveis para apoio à execução do PDRH, mas que não fazem parte da 

equipe chave. 

(iii) O Coordenador Técnico deverá ter pelo menos 10 (dez) anos de 

atividade profissional, com experiência (comprovada) EM COORDENAÇÃO de 

equipes multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de 

recursos hídricos. O proponente também deverá anexar junto à Proposta 

Técnica, para comprovar a experiência em coordenação do Coordenador 

Geral, o currículo e os atestados de coordenação de equipes 

multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de recursos 

hídricos, sendo pelo menos um de coordenação de Plano de Recursos Hídricos 

de Bacia Hidrográfica ou Plano de Saneamento ou Inventário Hidrelétrico de 

Bacia Hidrográfica. 

(iv) Os atestados deverão ser emitidos por órgão ou entidade pública 

ou empresas privadas devidamente registradas no respectivo Conselho de 

Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhados das 

respectivas Certidões expedidas por este Conselho em nome do Coordenador 

Geral.  

(v) A Equipe Chave que não alcançar no mínimo 20 pontos na 

análise dos currículos, será desclassificada. 

(vi) As concorrentes que não atenderem aos itens (iii), (iv) e (v) 

serão desclassificadas, uma vez que é requerido no Termo de Referência 

disponibilidade da equipe chave para elaboração dos PDRHs. 

(vii) A equipe técnica será avaliada conforme o arranjo apresentado 

pelo Quadro 7:
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(viii) Os títulos acadêmicos e atestados de experiência profissional 

serão pontuados a partir da soma da porcentagem daquele comprovante em 

relação à nota máxima final de um determinado profissional, seguindo sua 

atribuição dentro da equipe-chave, como demonstrado no Quadro 6: 

 

Quadro 7 - Composição das notas do corpo técnico 

 

 
 
 

(ix) Para os fins deste edital, entende-se como “Outras Experiências 

Acadêmicas”: 

a. Atividades de docência em instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC),  

b. Apresentação oral de trabalhos científicos em Congressos e 

Simpósios como primeiro autor, 

c. Participação como pesquisador em pesquisa científica. 

(x) Para os fins deste edital, entende-se como “Outras Experiências 

em Planejamento”: 

a. Realização de trabalhos de consultoria para entidades Públicas 

ou Privadas; 

 
 

20.4.4. Critério Conhecimento do Problema, Metodologia e 
Proposta de Trabalho (III). 

(i) Para avaliação o quesito “Conhecimento do Problema, 

Metodologia e Proposta de Trabalho”, as proponentes deverão apresentar 

uma Proposição Técnica com (III.a) um texto que explicite o conhecimento da 

licitante acerca dos problemas da bacia do rio Paraopeba, (III.b) exposição da 

metodologia utilizada na elaboração do PDRH e (III.c) cronograma de 
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trabalho para o desenvolvimento dos serviços. Estes elementos serão 

analisados conforme os critérios elencados no Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Critérios de distribuição dos pontos para Quesito III 

 

 

 
 

 
(ii) No item “III.a - Conhecimento do Problema” as proponentes 

deverão apresentar um texto, constando uma descrição geral da bacia do rio 

Paraopeba, e posteriormente uma discussão sobre os problemas ligados ao 

planejamento e à gestão dos recursos hídricos identificados para a bacia, 

analisando-os quanto à abrangência, intensidade, agravantes e 

encaminhamentos possíveis.  

(iii) No item “III.b – Metodologia”, os proponentes deverão descrever 

as Diretrizes e estratégias metodológicas para cada etapa do trabalho, bem 

como a maneira em que a empresa pretende conduzir e inserir a participação 

dos usuários de água no desenvolvimento do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos do rio Paraopeba.  

(iv) O item “III.c - Plano de Trabalho” deverá apresentar uma 

descrição detalhada das etapas e atividades a serem cumpridas, elaborando 

um “Plano de Trabalho”, com alocação da equipe técnica por atividade e 

recursos mobilizados, bem como um quadro representando o Cronograma 

Físico. 

(v) A formatação do texto dos tópicos acima descritos será feita da 

seguinte forma: 
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a. Cada item (III – a e b) será apresentado relatório com no 

máximo a 50 (cinquenta) páginas, tamanho A4, fonte Arial 11. Caso ocorra 

excedente no número de páginas, a proponente será punida com perda de 10 

% da pontuação definida para esse quesito. 

b. As referências bibliográficas utilizadas na elaboração dos itens 

III-a, III-b, devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de cada 

texto. Este conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) 

páginas estabelecidas e não possui limite de páginas. 

(vi) Já o quesito descrito em (iv) será feita a seguinte formatação: 

a) Máximo 15 (quinze) páginas, tamanho A4, fonte Arial 11. Caso 

ocorra excedente no número de páginas definido, a proponente será punida 

com perda de 10 % da pontuação desse quesito. 

b) Será permitido um acréscimo de 5 (cinco) páginas, desde que 

sejam apresentadas sob a forma de Planilhas ou tabelas e que essas sejam 

ausentes de textos explicativos. 

c) As referências bibliográficas utilizadas na elaboração dos itens 

III-c devem ser apresentadas em um tópico específico ao final do texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 15 (quinze) páginas estabelecidas 

como limite máximo, podendo haver quantas páginas forem necessárias. 

(vii) Para cada item, serão atribuídas notas até os limites dos 

percentuais máximos definidos no Quadro 88. 

(viii) A soma das Notas do “Conhecimento do Problema” (NCP), 

“Metodologia” (NM) e “Proposta de Trabalho” (NPT) será a nota final do 

quesito III, tendo como valor máximo 45 pontos. 

 

Quesito III = NCP + NM + NPT 

 

20.5.  Proposta de Preço 

A proposta de preço deverá apresentar os custos referentes à elaboração do PDRH, 

obrigatoriamente, por meio do formulário disponibilizados Formulário III: PLANILHA 

RESUMO DE CUSTOS, rubricada em todas as suas folhas e assinadas pelo representante 

legal, sem rasuras ou emendas. Além disso, pode ser apresentado planilhas e relatórios 

extras que demonstrem, de forma detalhada, a composição de todos os custos unitários 
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agregados à prestação do serviço. As informações prestadas nestes documentos deverão 

auxiliar a compreensão dos pagamentos da Equipe 

O valor total da Proposta de Preço não poderá exceder a quantia de R$2.286.333,33 (dois 

milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e três e trinta e três centavos), 

valor definido por meio de pesquisa de preço de mercado e pela disponibilidade 

orçamentária para este Edital. 

As Propostas de Preço serão julgadas quanto ao seu conteúdo, calculando-se o ÍNDICE 

DE PREÇO (IP) de cada proponente. O cálculo do IP será feito a partir do VALOR da 

proposta de MENOR PREÇO dividido pelo VALOR DA PROPOSTA do participante em 

avaliação, considerando até duas casas decimais, no qual o resultado do quociente será 

multiplicado por 100 (cem). 

Assim, a nota dada à proposta terá variação de 0 a 100, sendo posteriormente multiplicada 

pelo FATOR igual 0,3 (zero vírgula dois). Desta forma, a pontuação máxima que cada 

Proposta de Preço dentro da Nota Final da Proposta poderá alcançar no máximo 30 

(trinta) pontos. 

Na elaboração da Proposta de Preço a Concorrente deve observar os Acórdãos do TCU – 

Tribunal de Contas da União
3
, em relação ao BDI (Bonificações e Despesas Indiretas).  

É importante anexar junto à Proposta Financeira o CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO para a Proposta Técnica apresentada. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           

 3
 Vide Acórdão 325/2007 – Plenário. 
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APÊNDICE  - DOCUMENTOS REFERENTES À PROPOSIÇÃO TÉCNICA 
 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA PROPOSTA 

Edital Nº _____/2016 

[Local, Data] 

Ao: Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

Prezados Senhores, 

Nós, abaixo assinados, oferecemos [insira a especificação do serviço/objeto a ser 

contratado], de acordo com o Edital Nº ______/2016, com a nossa Proposta 

Técnica. A Proposta Financeira anexa foi avaliada em [Insira o valor em 

algarismos e por extenso], para o período de 12 (DOZE) meses. 

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestação 

do serviço técnico especializado em conformidade com o Termo de Referência e 

a Proposta de Preço. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 180 

(cento e oitenta) dias após a data da apresentação das propostas. 

Esta proposta é um compromisso vinculatório para nós e pode ser aceita a 

qualquer tempo antes do término daquele prazo. 

Estamos cientes de que V. Sas. não são obrigadas a aceitar a proposta de menor 

valor ou qualquer outra proposta que venham a receber. 

__________________,__________de______________de 2016. 

Assinatura (Representante Legal):______________________________________ 

Nome legível:_______________________________________________________ 

Nome da empresa ou entidade: 

___________________________________________ 

Endereço: 

______________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

CNPJ da empresa ou entidade: ____________________________________ 
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FORMULÁRIO      1 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE 

Nome da Instituição/Empresa: 

Endereço: 

Localidade/ País : 

Ano de Fundação da Empresa: 

Breve descrição 

dos antecedentes 

de sua empresa, 

entidade ou  

organização.  

  

Suscintamente, 

descreva a missão, 

visão e objetivos 

da empresa, 

entidade ou 

organição. 

  

 

 
Assinatura  __________________________                                             

Nome completo do representante legal da empresa ____________________________ 
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FORMULÁRIO      2 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DA EMPRESA/ENTIDADE        Nº______ 

Nome do Cliente: 

Endereço: 

Localidade/ País : 

Data de início Projeto (mês/ano): 

Data de conclusão Projeto (mês/ano): 

Duração do serviço (meses): 

Valor aproximado do contrato (em R$): 

Nº total de profissionais que trabalharam no serviço: 

Descrição do 

projeto:  
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Nome dos 

Consultores e/ou 

empregados 

associados 

profissionais em 

cargo de chefia  

envolvidos no 

projeto (se 

houver): 

  

Especificação do 

serviço prestado 

pela equipe da 

proponente neste 

trabalho: 

  

 

 
Nome da empresa:______________________________________________________ 

Assinatura                                               

Nome completo do representante legal da empresa 
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FORMULÁRIO III 

PLANILHA RESUMO DE CUSTOS 

Custos por Etapa/Produtos 

Item de Custo Plano de Trabalho Diagnóstico  Prognóstico 
Relatório Parcial 

PDRH 

Consolidação do Relatório 

Final do PDRH 

TOTAL 

(ITEM) 

Equipe-Chave R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Equipe de Apoio R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Material 

Impresso 
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Consultas 

Públicas 
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Outros Custos  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL 

(PRODUTO) 
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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REFERÊNCIAS  

CBH-Paraopeba. A Bacia do Paraopeba. Disponível em: 

http://www.aguasdoparaopeba.org.br. Acesso em: 24 de junho de 2015. 

CIBAPAR - Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio Paraopeba, 2012; 

CIBAPAR – Relatório de atividades, 2008; 

Decreto Estadual No 40.398/1999: Criação do comitê da bacia do rio Paraopeba; 

Decreto Estadual No 41.578/2001: Regulamentação da Lei 13.199/1999; 

Deliberação Normativa CERH Nº 26/2008: Outorga de lançamentos de efluentes; 

Deliberação Normativa CERH Nº 31/2009: Estabelece critérios e normas gerais para 

aprovação de outorga de direito de uso de recursos hídricos para empreendimentos de 

grande porte e com potencial poluidor, pelos comitês de bacias hidrográficas; 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM / CERH-MG No 01/2008: Classificação dos 

cursos d'água e diretrizes para o enquadramento no Estado de MG; 

Deliberação Normativa COPAM No 28/1995: Enquadramento das águas da bacia do Rio 

Paraopeba; 

FEAM. Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, 2011; 

Fernanda Matos & Reinaldo Dias Consórcios intermunicipais e a bacia hidrográfica do 

Rio Paraopeba, Revista Espacios. Vol. 32 (4) 2011. Pág. 25; 

IGAM - Disponível em http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-

sao-francisco/sf3-cbh-do-rio-paraopeba/1104-conheca-a-bacia. Retirado 19/11/2014; 

Lei Estadual No 13.199/1999: Política Estadual Recursos Hídricos; 

Lei Federal No 9.433/1997: Política Nacional Recursos Hídricos; 

Portaria IGAM Nº 49/2010: Estabelece os procedimentos para a regularização do uso de 

recursos hídricos do domínio do Estado de Minas Gerais; 

Resolução CNRH No 17/2001: Diretrizes para Planos de Recursos Hídricos; 

Resolução CNRH No 91/2008: Enquadramento Águas Superficiais e Subterrâneas; 

http://www.aguasdoparaopeba.org.br/
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-sao-francisco/sf3-cbh-do-rio-paraopeba/1104-conheca-a-bacia
http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-sao-francisco/sf3-cbh-do-rio-paraopeba/1104-conheca-a-bacia
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Resolução CONAMA No 357/2005: Classificação dos corpos d'água e diretrizes para 

Enquadramento Águas Superficiais; 

Resolução CONAMA No 396/2008: Classificação e Diretrizes para Enquadramento 

Águas Subterrâneas; 

Resolução Conjunta SEMAD-IGAM no1548/2012: Dispõe sobre a vazão de referência 

para o cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado. 
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ANEXO II 

 

 Proposta Comercial Para a Concorrência nº 1501558000149/2016 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Nome empresarial  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do 
Representante Legal 

 

Identidade do 
Representante Legal 

 
CPF do Representante 
Legal 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  

 

Elaboração da Revisão, 

Complementação e Consolidação 

do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraopeba: SF3. 

 

Valor Unitário  

 

Valor Total (a) 

R$ R$  

Demais informações contidas no Anexo I do Edital.  

A proposta deverá  se  formulada de acordo com  Formulário 
III: PLANILHA RESUMO DE CUSTOS – Anexo I do Edital 

 

Duração do contrato 12MESES 

Condições de pagamento 
CONFORME MINUTA 

DO CONTRATO 

Prazo de Validade da Proposta 
180 (cento e 

oitenta) dias 

Local de execução 
CONFORME MINUTA 

DO CONTRATO 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com 

todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 
 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com 
sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

                                                                    

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com 

sede à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência 
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos 
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

À Comissão Especial de Licitação  

Ref. Concorrência nº 1501558 000149/2016 

Objeto: Elaboração da Revisão, Complementação e Consolidação do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba: SF3, 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) 

Sr(a)_______________________ portador do documento de identidade 

nº____________, com poderes necessários e suficientes para representar 

esse PROPONENTE, durante o processamento da referida licitação até, e 

inclusive, a fase de adjudicação. 

Data e Local: 

Representante Legal: (Assinatura com Firma Reconhecida) 

RG: 

CPF: 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

                                CONTRATO N.º  

Contrato de Prestação de Serviços 

que entre si celebram o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas e a 

Empresa _________. 

 

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pessoa jurídica de direito público 

com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves (CAMG), inscrita no CNPJ sob o nº  

[____________________] neste ato designada CONTRATANTE, representada 

por  __________,  (inserir o cargo do signatário deste contrato), portador do 

CPF n.º __________ e RG n.º __________, residente à __________, e a 

empresa __________, CNPJ __________, Inscrição Estadual n.º 

__________, estabelecida em __________ à Rua (Av.) __________n.º 

__________, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo Sr.(a). __________ CPF n.º __________ e RG n.º __________, 

residente à __________, têm justo e acordado a presente prestação de 

serviço, decorrente da Concorrência nº 1501558 000149 /2016. Este contrato 

será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual 

nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, Decretos Estaduais, nº. 45.902, de 

27 de janeiro de 2012, nº. 37.924 de 16 de maio de 1996 e nº 45.035, de 02 

de fevereiro de 2009, com suas alterações posteriores. 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a Elaboração da Revisão, Complementação e 

Consolidação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraopeba: SF3, de acordo com as especificações e detalhamentos do 

ANEXO I do Edital da Concorrência nº 1501558000149/2016 que, juntamente 

com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição. 
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Cláusula Segunda - DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$ ______ 

(______________) no qual já estão incluídas todas as despesas 

especificadas na proposta da CONTRATADA. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  

ITEM 1 Valor Unitário  

 

Valor Total  

R$ R$ 

Valor global: R$ 

A proposta deverá  se  formulada de acordo com  Formulário III: PLANILHA 
RESUMO DE CUSTOS – Anexo I do Edital 

 

Cláusula Terceira - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO 

A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital da Concorrência nº 1501558000149    

/2016, no endereço indicado. 

I - A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no 

Anexo I – Termo de Referência mediante solicitação do gestor do 

contrato, respeitado os prazos máximo de 12 meses . 

II – O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio 

dos seguintes procedimentos, observando o disposto no art. 74 da Lei 

Federal nº. 8.666/93: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações contidas no Anexo I – 

Termo de Referência, e, encontrada alguma irregularidade, será fixado 

prazo para correção pela CONTRATADA; 

 b) definitivamente, mediante a verificação do atendimento às 

especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação, observado 

o disposto no art. 10 do Decreto nº. 37.924/96.  
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III – Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os 

prazos de pagamento serão suspensos e será considerado o 

fornecimento em atraso. Fica a CONTRATADA sujeita à aplicação de 

multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a 

outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, A 

CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de 

sanções. 

Cláusula Quarta  – DO PRAZO E DA FORMA DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária 

emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um 

dos bancos que o fornecedor indicar  de acordo com o cronograma de 

desembolso estabelecido no Anexo I do Edital, com base nos 

documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela 

CONTRATANTE. 

I - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à 

CONTRATANTE, após cada parcela de execução do objeto a respectiva 

nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do 

período a que o pagamento se referir, se houver. 

O prazo para execução dos trabalhos será de 12meses a partir da 

assinatura do contrato. O pagamento pelos serviços será efetuado da 

seguinte forma: 

§1º A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta 

contratação, inclusive aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser 

processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica -  eFatura, 

disponibilizado no Sistema Integrado de Administração  de Materiais  e  

Serviços  -  SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br, 

conforme dispõe o Decreto nº. 45.035/2009.  

§2º Na impossibilidade de processamento pelo módulo de Fatura 

Eletrônica - eFatura, deverão ser remetidas a CONTRATANTE as 

primeiras vias de Nota Fiscal, nos termos do Decreto n° 37.924/96. 
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§ 3º As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da 

data da reapresentação do documento, considerado válido pela 

CONTRATANTE. 

§ 4º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de 

habilitação previstos no Edital . 

§ 5º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não 

impede o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal 

hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao 

sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

 O desembolso deverá ser realizado ao finalizar cada etapa de acordo 

com as porcentagens de liberação de parcelas descritas no quadro a 

seguir: 

Quadro 4 - Cronograma de Desembolso PDRH Paraopeba 

Produtos Desembolso 

RP01: Plano de Trabalho para Elaboração do PDRH Rio Paraopeba 10% 

RP02: Diagnóstico da Bacia do Rio Paraopeba 23% 

RP03: Cenários e Prognósticos da bacia do rio Paraopeba 17% 

RP04: Plano de Ação e Diretrizes e Critérios para Aplicação dos 

Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio 

Paraopeba 

20% 

RP05: Relatório Parcial do Plano Diretor da Bacia do Rio 

Paraopeba;  
15% 

RF01: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio 

Paraopeba: SF3; 

15% RF02: Resumo Executivo PDRH Paraopeba 

RF03: Relatório Final contendo a arquitetura do Sistema de 

Informações Geográficas 

Total 100% 

 

Cláusula Quinta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta Contratação correrão à conta da 

Dotação Orçamentária: 

 Convenio ANA / IGAM nº 004/2015 

Nº 2241.18.544.120.4291.0001.3.3.90.39.99.0.24.1 E 
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Nº 2241.18.544.120.4291.0001.3.3.90.39.99.0.31.3 

Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

§ 1º - DA CONTRATANTE 

I. colocar à disposição do CONTRATADO os elementos e 

informações necessárias à realização do serviço; 

II. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como 

atestar na Nota Fiscal/Fatura da efetiva prestação dos serviços; 

III. comunicar ao CONTRATADO as irregularidades observadas no 

serviço objeto do contrato, devendo recusar, com a devida 

justificativa, qualquer execução fora das especificações 

constantes da proposta do CONTRATADO e do Termo de 

Referência; 

IV. deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos 

efetuados ao CONTRATADO; 

V. aplicar ao CONTRATADO as penalidades regulamentares e 

contratuais; 

VI. efetuar os pagamentos ao CONTRATADO; 

VII. acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos. 

§ 2º - DA CONTRATADA 

I. prestar os serviços e cumprir fielmente este Contrato, de forma 

que a execução ocorra dentro do prazo de vigência do presente 

instrumento, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades 

do CONTRATANTE; 

II. atender prontamente quaisquer exigências do representante do 

CONTRATANTE inerentes ao objeto da contratação; 
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III. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos solicitados; 

IV. assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como, por 

quaisquer eventuais danos ou prejuízos que possam causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, no cumprimento do Contrato; 

V. manter durante toda a execução do Contrato as mesmas 

condições da habilitação; 

VI. fornecer os produtos discriminados no TDR e no Cronograma 

Físico-Financeiro do Edital nº XXX/2016; 

VII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que 

se verificar vício, defeito ou incorreção; 

VIII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 

tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos 

sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 

classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a 

seus empregados no desempenho dos serviços, ficando o 

CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os 

mesmos; 

IX. realizar as correções nos produtos referidos que forem 

solicitadas pelo CONTRATANTE desde que solicitadas até seis 

meses após a entrega e aprovação do último produto. Caso as 

correções provenham de vícios de responsabilidade da 

CONTRATADA os custos correrão às suas expensas, caso de 

responsabilidade do CONTRATANTE os serviços serão 

remunerados por esse. 

X. Todos os planos, projetos, especificações, desenhos, relatórios, 

outros documentos e software fornecidos pela CONTRATADA 

tornar-se-ão propriedade do CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA entregá-los, até a rescisão ou conclusão deste 
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Contrato, juntamente com o inventário detalhado deles. A 

CONTRATADA pode reter cópia desses documentos e software, 

mas não poderá usar para propósitos que não sejam 

relacionados com este Contrato sem a prévia autorização por 

escrito do CONTRATANTE. 

Cláusula Sétima - DAS SANÇÕES 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam 

descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação 

das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

II - multa, nos seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não 

prestado/não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento do 

serviço ou obra não realizado/prestado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou 

defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 

ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 

contratadas. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, de acordo com os 

prazos estabelecidos no art. 39, inciso III, do Decreto Estadual nº. 

45.902/2012; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, 

conforme dispõe o art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 38, inc. IV 

c/c inciso II, do art. 54, do Decreto Estadual 45.902/12; 
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§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento 

total ou parcial das obrigações contratuais:  

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a 

bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento 

equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da 

execução de obra, de serviço ou de suas parcelas; 

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem 

justa causa e prévia comunicação à Administração Pública 

Estadual; 

IV - prestação de serviço de baixa qualidade; 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente 

às demais sanções previstas nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de 

pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou 

será quitada por retenção dos pagamentos devidos pela 

Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.  

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo 

administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o 

contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 

14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 

§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores 

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 

Estadual - CAFIMP.  

Cláusula Oitava - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da 

CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá 

zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o 
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previsto no Anexo I do Edital, na proposta da CONTRATADA e neste 

instrumento. 

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 

desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará 

ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 

necessárias para sanar as falhas apontadas.  

§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, 

inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí 

incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de 

vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

§ 3º - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em 

parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das 

especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

 

Cláusula Nona – DA VIGÊNCIA 

Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação 

do Contrato. 

Cláusula Décima - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 

65 de Lei Federal n.º 8.666/93,  contados a partir da assinatura do 

contrato, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela 

autoridade competente. 

Cláusula Décima Primeira - DA RESCISÃO 

De acordo com o art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93, a rescisão do 

Contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei; 
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II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no 

processo respectivo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 

CONTRATADA, fica A CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do 

contrato e/ou pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor 

dos prejuízos comprovados. 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 

78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, 

será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido. 

§3º - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada 

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

§4º - As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação 

e o material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder. 

§5º - No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, será assegurado o devido processo legal, o contraditório e 

a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

§6º - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos 

seguintes aspectos, conforme o caso: 

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 
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II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

II - Indenizações e multas. 

Cláusula Décima Segunda  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração 

contratual. 

É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o  objeto 

desta Concorrência. 

 

Cláusula Décima Terceira - DA PUBLICAÇÃO 

Caberá ao Centro de Serviços Compartilhados providenciar a 

publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, 

nos termos do Decreto nº 46.656/2014. 

 

Cláusula Décima Quarta - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato. 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, 

de igual teor, juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

Belo Horizonte,        de                   de  2017. 

 

____________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 

 
______________________________________________ 

CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

 
Nome:_______________________________________________________ 
 

CPF:_________________________________________________________ 
 

Nome:_______________________________________________________ 
 
CPF: ________________________________________________________ 

 


