
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

1/104 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº. 1501560 - 68/2016  

Regime: Prestação de Serviços 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 

Objeto: Contratação de serviço de pesquisa para elaboração do Plano Estadual de Saneamento 
Básico no Estado de Minas Gerais (PESB-MG). 

 

RECIBO 

 

A empresa _________________________________________________ CNPJ n°. 

______________________, retirou o Edital de Concorrência nº. 1501560 - 68/2016 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 INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC/SEPLAG, PELO E-MAIL:      
adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br 

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. O centro de serviços 
compartilhados – CSC da SEPLAG não se responsabiliza por comunicações à empresa que 
não encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo. 

mailto:adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br
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 PREÂMBULO 1 -

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC 

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG torna pública a realização de licitação 

CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo critério TÉCNICA E PREÇO, em sessão pública, através do site 

www.compras.mg.gov.br para selecionar a proposta mais vantajosa para Contratação de serviço 

de pesquisa para elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais 

(PESB-MG), conforme o que a seguir se especifica, nos termos Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013. 

1.1 A concorrência será realizada pela Comissão Especial de Licitação designada através da 

Resolução Conjunta SEPLAG/SECIR/ARSAE/COPASA nº 9.633, de 02 de dezembro do ano de 

2016. 

1.1.1 Em caso de impossibilidade de comparecimento do Presidente da Comissão 

Especial de Licitação, atuará como seu substituto o Servidor Jafer Alves Jabour, 

MASP 1.205.010-0, designado através da RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG / 

SECIR / ARSAE / COPASA nº 9.633, de 02 de dezembro do ano de 2016. 

1.2 A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS (TÉCNICA E COMERCIAL) serão 

recebidas até o dia 03/04/2017, das 08h00min às 16h30min, no Núcleo de Gestão de 

Compras, 13º andar do Prédio Gerais da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 

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

1.3 A abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” ocorrerá no dia 04/04/2017, às 

14h30min, no 13º andar do Prédio Gerais, da Cidade Administrativa Presidente Tancredo 

Neves - Rodovia João Paulo II, nº 4001, após o credenciamento dos representantes dos 

PROPONENTES, conforme dispõe o ITEM 6 (DO CREDENCIAMENTO) deste EDITAL. 

1.3.1 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. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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1.3.2 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. 

1.4 Os interessados em participar do certame deverão encaminhar à Comissão Especial de 

Licitação designada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SECIR/ARSAE/COPASA nº 9.633 de 02 

de dezembro de 2016, o recibo, constante na página 01 deste Edital, cujas informações 

serão utilizadas para seu cadastramento e envio de respostas e informações. 

1.5 São ANEXOS deste EDITAL, sendo, portanto, integrantes desta Licitação: 

 Anexo I - Termo de Referência; 

 ANEXO II – Cronograma Físico e Cronograma Financeiro;  

 Anexo III – Orçamento e Justificativa dos preços; 

 Anexo IV – Modelo Proposta Comercial; 

 Anexo V – Modelos de Declarações; 

 Anexo VI – Modelo de Declaração de Credenciamento; 

 Anexo VII – Minuta de Contrato; 

 Anexo VIII – Termo de Confidencialidade e Sigilo. 

 OBJETO 2 -

2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para serviço de pesquisa 

para elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais 

(PESB-MG) conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, e de 

acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 DO PREÇO 3 -

3.1 A previsão orçamentária máxima para a execução do serviço a ser contratado será de R$ 

2.090.118,96 (Dois milhões, noventa mil cento e dezoito reais e noventa e seis centavos), 

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. 
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3.2 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. 

3.3 A execução desses serviços será remunerada, em conformidade com as previsões e com a 

periodicidade apresentada no Termo de Referência -Anexo I.  

 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 4 -

4.1 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitação 

designada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SECIR/ARSAE/SEPLAG nº 9.633 de 02 de 

dezembro de 2016, por escrito, por meio do e-mail: 

adilson.carvalho@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 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 8666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Se feita por 

licitante, a impugnação poderá ser protocolada até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência.  

4.3  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 em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 

tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 

viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3.1  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 João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 

mailto:adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br


 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

7/104 

 

13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 em 

nome do Presidente da Comissão Especial de Licitação Sr. Adilson Pereira de 

Carvalho, observado o prazo limite previsto no subitem 4.3 deste ato 

convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que 

se fizerem necessárias. 

4.3.1.1  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. 

4.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados. 

4.3.3 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este 

Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os 

licitantes. 

4.4 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. 

 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO   5 -

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.     
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5.2.5 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 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 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS: 

5.6.1 No caso da participação de empresas reunidas em consórcio, deverá 

acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de compromisso 

público ou particular do consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, 

com apresentação da proporção de participação de cada uma das consorciadas 

e indicação da empresa líder, que deverá representar as consorciadas perante 

o Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e, 

ainda, as normas do art. 15 do Decreto Estadual nº 44.786/08; 

5.6.2 Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/1993, 

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; 

5.6.3 As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 

do consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato;  

5.6.4 Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o 

registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 5.6.1. 

5.6.5 Apenas os consórcios compostos exclusivamente por empresas de pequeno 

porte e microempresas poderão usufruir dos benefícios legais da Lei 

Complementar nº 123/06, desde que a soma do faturamento das empresas 
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consorciadas não ultrapasse o limite previsto no inciso II, artigo 3º da LC n.º 

123/06 (R$3.600.000,00). 

5.7 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 DO CREDENCIAMENTO Para o credenciamento, o PROPONENTE deverá apresentar uma carta 6 -

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 VI - Modelos de Declaração de Credenciamento, 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 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. 
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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. 

 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS 7 -

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 03/04/2017, das 08h00min às 16h30min, na Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves, Prédio Gerais 13º andar, Rodovia João Paulo II, nº 4001 bairro 

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 1501560 - 68/2016 -SECIR 

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTREGAÇÃO REGIONAL - SECIR 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO–Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA (Qualificação Técnica) 

CONCORRÊNCIA Nº 1501560 - 68 /2016 – SECIR  

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - SECIR 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO–Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA Nº 1501560 - 68/2016 SECIR 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO–Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG RAZÃO SOCIAL DO 
PROPONENTE  
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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. 

 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01) 8 -

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), e às declarações (subitem 8.8). 

8.5 REGULARIDADE JURÍDICA: 

8.5.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das 

propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo V- Modelos e Declarações, 

deste Edital e do contrato.  

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

(eis) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.  

8.5.3 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
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8.5.4 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; 

8.5.5 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

8.5.6 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; 

8.6.4  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.  

8.6.5  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. 

8.6.6 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS;  

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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8.6.7 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. 

8.6.8 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_____________ 

       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 
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de Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o 

valor do lance vencedor. 

 

 

8.8 HABILITAÇÃO 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: 

8.8.1.1 - ostentem a razão social e os dados de identificação da instituição emitente 

(CNPJ, endereço, telefone); 

8.8.1.2 - contenham a descrição clara da atividade ou serviço executado, explicitando 

o período e o local de execução; 

8.8.1.3 - indiquem o local e a data de emissão; 

8.8.1.4 - contenham nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela 

veracidade das informações; 

8.8.1.5  - 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, conforme modelo contido no Anexo V – Modelos de Declarações, deste 

Edital. 

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 V – Modelos de 

Declarações, deste Edital. 
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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 VI – 

Modelos de Declaração de Credenciamento, deste Edital. 

 DA PROPOSTA TÉCNICA (Qualificação Técnica) (ENVELOPE Nº 2): 9 -

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 indicar claramente o nome do PROPONENTE, 

endereço, CEP, telefone, e-mail. 

9.5 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. 

9.6 A documentação apresentada para fins de comprovação da habilitação não será 

considerada para fins de pontuação na PROPOSTA TÉCNICA. 

9.7 A SECIR, 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. 

9.8 Todas as atividades desenvolvidas para a consecução do objeto de contratação 

deste TR serão supervisionadas e dirigidas por Grupo de Trabalho Intergovernamental 

(doravante GTI) constituído por representantes dos órgãos pertinentes da SECIR e coordenado 

pelo GTI PESB. 
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9.9   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. 

 DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 3) 10 -

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 IV deste EDITAL. 

10.2.1 O licitante deverá juntamente com a proposta comercial encaminhar dentro do 

envelope 3 sua planilha, com valores unitários por produto (de 1 a 6) conforme o 

modelo  constantes no anexo II deste edital. 

10.2.2 O licitante deverá também juntar dentro do envelope 3 suas planilhas de custos 

detalhadas, para fins de comprovação da exequibilidade do preço. 

10.3 A PROPOSTA COMERCIAL deverá indicar claramente o nome do PROPONENTE, 

endereço, CEP, telefone, e-mail. 

10.4  A PROPOSTA COMERCIAL terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar de 

sua apresentação. 

10.5 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. 
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10.6 Fica reservado ao Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG juntamente com a 

SECIR 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/SECIR/ARSAE/COPASA nº 9.633 de 02 de 

dezembro de 2016, no prazo que lhe for estabelecido. 

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

PROPONENTE, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

10.8   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 por produto 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.  
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10.9 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. 

 DA ABERTURA E JULGAMENTO 11 -

11.1  No dia 04/ 04 /2017, às 14.h30 .min, no 13º andar – Prédio Gerais, do endereço 

indicado no preâmbulo deste EDITAL, a Comissão Especial de Licitação designada pela Resolução 

Conjunta SEPLAG/SECIR/ARSAE/COPASA nº 9.633 de 02 de dezembro de 2016, 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/SECIR/ARSAE/COPASA nº 9.633 de 02 de dezembro de 2016, 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 habilitação técnica mínima exigida e as 

declarações previstas neste EDITAL e seus Anexos; 
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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 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 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 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SECIR/ARSAE/COPASA nº 

9.633 de 02 de dezembro de 2016; ou, 
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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 e-

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

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: 
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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 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 
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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. 

 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 12 -

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

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.  
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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. 

 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 13 -

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 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  
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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 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 da 

SECIR 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. 

  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 14 -

14.1  Julgadas e classificadas as propostas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

incumbirá a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.  

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

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 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 
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14.3 Em face do não comparecimento do ADJUDICATÁRIO no prazo estipulado no item 

anterior, o presidente da Comissão Especial de Licitação convocará os PROPONENTES 

remanescentes, na ordem de classificação da NOTA FINAL obtida, para assumir nas mesmas 

condições da proposta vencedora.  

 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 15 -

15.1 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela Resolução Conjunta 

SEPLAG/SECIR/ARSAE/COPASA nº 9.633 de 02 de dezembro de 2016, 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.    

 DA CONTRATAÇÃO 16 -

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 

VII. 

16.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente. 

16.3 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.  

16.4 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 carta postal ou 

e-mail. 

16.5 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 contratante. 

16.6 O prazo de vigência do contrato será de por 15 (quinze) meses, a partir da 

publicação do Contrato, nos termos do art. 57, § 1º da Lei Federal n° 8.666/93.  
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 DO PRAZO E DA FORMA DO PAGAMENTO:    17 -

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, no prazo de 30 dias corridos 

da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e 

aprovados pela CONTRATANTE. 

17.1.1 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. 

17.2 O prazo para execução dos trabalhos será de 15 (quinze) meses a partir da 

publicação do contrato.  

17.2.1 O pagamento pelos serviços será efetuado da seguinte forma: 

17.2.1.1 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.  

17.2.1.1.1 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. 

17.2.1.2 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. 

17.3 A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos 

no Edital. 

17.4 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. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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17.5  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e aprovação dos 

produtos, conforme cronograma físico financeiro constante no Anexo II do Edital. 

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

1471.17.127.145.2107.0001.3.3.90.39.56.1.10.1;  

 

 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 18 -

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: 

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; 

18.1.3 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; 

18.1.4 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 
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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; 

18.2.3 Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 

18.2.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

18.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

18.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade. 

18.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no 

subitem 18.1.1, 18.1.3 e 18.1.4. 

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 Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

18.5 As sanções relacionadas nos subitens 18.1.3 e 18.1.4 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. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

29/104 

 

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. 

 DA FISCALIZAÇÃO 19 -

19.1 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. 

19.2 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.  

19.3 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. 

19.4 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. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20 -

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. 

20.3 É vedado ao PROPONENTE retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão. 

20.4 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. 
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20.5 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. 

20.6 Poderá a SECIR exigir a qualquer época, a apresentação de documentos e informações 

complementares, atinentes a esta licitação. 

20.7 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO dará ciência aos PROPONENTES das decisões 

pertinentes a esta LICITAÇÃO por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. 

20.8 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 4.001 - 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 

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. 

 

Belo Horizonte,       de                     de 2017. 

 

___________________________________ 

Cyntia Botelho Valle  
Gestora do Núcleo de Compras Centro de Serviços Compartilhados 

Secretaria de Planejamento e Gestão 
 

  

http://www.compras.mg.gov.br/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Lote Item 
Código 
do item 
no SIAD 

Quant. 
Unid. de 
aquisição 

Descrição do 
item CATMAS 

Valor Unitário Valor Total 

01 01 68969 01 Unidade 

Pesquisa na área 
de saneamento 
básico visando 

elaboração, 
monitoramento e 

avaliação das 
políticas na área. 

R$2.090.118,96 R$2.090.118,96 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1.1. INTRODUÇÃO 

O Termo de Referência que ora se apresenta constitui instrumento para definir e orientar a 

contratação de serviço de pesquisa para elaboração do Plano Estadual de Saneamento 

Básico no Estado de Minas Gerais (PESB-MG). O produto englobará o desenvolvimento de 

Pesquisa com sistematização e análise de informações e de produção conceitual sob a forma 

de um Estudo denominado Panorama do Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais. 

Esse Estudo visa subsidiar o processo de elaboração do PESB-MG conforme disposto na Lei 

Estadual nº 11.720/1994 e nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007. O Panorama deverá ser 

constituído por etapas listadas a seguir, detalhadas posteriormente, e terá como conteúdo 

partes distintas, integradas e complementares, gerando uma Versão Preliminar para o PESB-

MG: 

i) ‘Diagnóstico Situacional Preliminar’ emoldurando analiticamente a situação do 

Saneamento Básico no Estado, com base em dados secundários de bases diversas;  

ii) ‘Pré-Conferências Regionais’ realizadas em 07 Territórios de Saneamento (nos quais 

foram agrupados os atuais Territórios de Desenvolvimento do Estado), apresentando a 

primeira fase do diagnóstico situacional para validar e acrescentar informações 

conforme as especificidades regionais. Iniciando também a coleta de informações para 

o prognóstico;  

iii) ‘Diagnóstico Situacional Consolidado e Prognóstico’ elaborado com a inserção dos 

dados colhidos nas Pré-Conferências para o fechamento do diagnóstico situacional e 

elaboração do Prognóstico emoldurando analiticamente a situação do Saneamento 

Básico no Estado; 

iv) ‘Conferência Estadual Unindo Minas pelo Saneamento’ apresentando o 

Panorama do Saneamento em Minas Gerais e as perspectivas de universalização 

até 2030, de modo a subsidiar a elaboração do PESB-MG; 

v) ‘Versão Preliminar do PESB-MG’ elaborado a partir da compilação e análise/ síntese 

de todas as etapas anteriores. 

Conforme as diretrizes deste Termo de Referência, como parte integrante da Licitação do 

Estudo, e de acordo com o Decreto Estadual nº 46.775/2015, a Secretaria de Estado de 

Cidades e de Integração Regional (SECIR) deve selecionar e formalizar a contratação de 

Organização, entre as Empresas Licitantes ou Consórcios de Empresas Licitante, dotada de 
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técnicos especializados e que possua experiência no desenvolvimento de pesquisas e estudos e 

na avaliação e apoio para formulação de políticas públicas de saneamento básico com 

interfaces nos seguintes temas: desenvolvimento urbano, saúde, desenvolvimento social e 

econômico, meio ambiente e recursos hídricos. 

A referida Organização, poderá também ser constituída por consórcio formado por Empresas 

Licitantes, desde que as exigências a elas estabelecidas pelo presente Termo de Referência 

(TR) sejam atendidas ao menos pela Empresa Principal.  

A essa organização, que denominamos PROPONENTE no detalhamento deste documento, 

caberá o desenvolvimento do Estudo sob a forma dos produtos que representam as partes 

previstas, conforme o conteúdo esperado, a dinâmica de trabalho e as atribuições e 

responsabilidades detalhadas no Documento. 

1.1.2. OBJETIVOS DO PESB-MG 

1.1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Elaborar proposta de Plano Estadual de Saneamento Básico para o Estado de Minas Gerais a 

partir de um panorama desses serviços no Estado, visando a sua UNIVERSALIZAÇÃO até 2030 

conforme preconiza os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o milênio. 

1.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar diagnóstico da situação do saneamento dos municípios mineiros; 

 Definir e dividir as responsabilidades dos órgãos governamentais envolvidos no 

saneamento; 

 Realizar prognósticos e definir as ações, projetos e programas prioritários para a 

evolução do saneamento básico mineiro; 

 Institucionalizar e padronizar as ações em saneamento no Estado de Minas Gerais; 

 Definir fontes de recursos, indicadores e critérios para alocação desses recursos em um 

desenho institucional que seja capaz de alcançar a universalização proposta. 

1.1.3. ARCABOUÇO INSTITUCIONAL 

1.1.3.1. HISTÓRICO DO TRABALHO DO GTI-PESB 

O Governo do Estado de Minas Gerais instituiu, pelo Decreto Estadual n° 46.775, de 10 de 

junho de 2015, o Grupo de Trabalho Intergovernamental (GTI) com a finalidade de elaborar o 

PESB-MG com a participação de diversos órgãos estaduais e entidades responsáveis pelas 

políticas públicas. Integram o GTI: Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional 

(SECIR); Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG); Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA MG); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); Fundação Estadual do 

Meio Ambiente (FEAM); Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), Fundação João Pinheiro (FJP). 

A coordenação das atividades é exercida pela SECIR. Os demais órgãos e entidades 

relacionados ao tema poderão ser convidados, em qualquer tempo, pelo GTI. 

A partir daí, foi composta pelo GTI uma Comissão Mista de Licitação para construção do Termo 

de Referência necessário para a contratação de serviços técnicos especializados para a 

elaboração do Estudo e panorama geral que serão os subsídios centrais do PESB-MG. 
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Vale salientar, ainda, que a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico tornou-se um 

dos oito projetos prioritários do Governo na área de infraestrutura e logística, conforme 

definição do Comitê Temático constituído para construção de uma pauta estratégica até 2018. 

Um subproduto esperado é a constituição de uma Rede de Desenvolvimento Institucional e 

Capacitação (REDIC) para empoderamento dos Municípios mineiros nas políticas urbanas em 

geral e no saneamento em particular. A base da REDIC será a constituição de núcleos 

regionais nos polos de planejamento do plano nas 06 bacias hidrográficas escolhidas. 

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (CONEDRU) existente 

deverá ser analisado sob o ponto de vista do arranjo institucional proposto para abrigar a 

dimensão controle social da política de saneamento do Estado. 

1.1.4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Estado de Minas Gerais, apesar de ter sido pioneiro na análise e proposta para planejar e 

construir caminhos que permitiriam universalizar o saneamento, haja vista o fórum realizado 

pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais “saneamento é básico” em 1994, que reuniu mais 

de 600 pessoas e cerca de 40 entidades da área ou afins e conseguiu a partir de um amplo e 

rico debate construir as bases para a Lei Estadual nº 11.720/1994, pouco ou quase nada 

avançou nesse sentido. 

A realidade salta aos nossos olhos quando vivenciamos em pleno século XXI uma situação 

trágica como o recrudescimento de doenças tipo dengue e zika, mantendo-se ainda uma alta 

morbidade devido à esquistossomose, poliverminoses, leishmaniose, leptospirose, dentre 

outras várias ocorrências na saúde que já deviam estar restritas aos compêndios de medicina. 

Essas doenças são a consequência direta e indiscutível da nossa precária situação em 

saneamento básico, perceptível nos esgotos que correm no lugar dos rios, na escassez hídrica 

que nos ameaça, nos lixões que envergonham as cidades mineiras. Frente a isto percebe-se 

uma estrutura estadual fragilizada, compartimentada, que não consegue saídas senão frágeis, 

esparsas e pontuais, como perfuração de poços artesianos/ caminhão pipa/ socorro 

emergencial nas chuvas e nas secas, dentre outros inúmeros exemplos; acarretando uma 

sobreposição de recursos e esforços com pouca ou quase nenhuma eficácia. 

Frente à situação descrita, com o Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB-MG), que está 

previsto desde a lei sobre saneamento de Minas Gerais, de 1994, pretende-se diagnosticar, 

sistematizar, avaliar os arranjos institucionais responsáveis por esses serviços e propor 

projetos, programas e ações, visando alcançar até o ano de 2030 a universalização do 

acesso aos serviços do saneamento básico em Minas Gerais. 

Vale ainda enfatizar-se a necessidade internacional do atendimento aos objetivos estabelecidos 

na Agenda da ONU, em setembro de 2015, que tem o Brasil como signatário, e que 

estabeleceu como ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, “assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” e define que até 2030 

deva ser alcançado o acesso universal e equitativo à água potável e ao saneamento e higiene 

adequados, além de melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e  

minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a 

proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a 

reutilização segura globalmente. Outro objetivo versa sobre o aumento da eficiência do uso da 

água, assegurando retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce com o intuito de 

reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Assim, há que se alcançar o 

cumprimento desta meta, ou seja, universalizar o acesso aos serviços do saneamento básico 

em Minas Gerais em 2030.  

O Estudo, que culminará na versão preliminar do plano, e o próprio PESB-MG terão então 

como objetivo principal a evolução crescente dos níveis de saneamento básico no Estado em 

curto e médio prazos, correspondendo aos períodos de 02 (dois) anos e 07 (sete) anos, 

respectivamente, e em longo prazo (2030) a almejada universalização. 
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1.1.4.1. PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PLANSAB 

De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XX, compete à União “instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. O seu artigo 192, por sua vez, estabelece que “o Estado formulará a 

política e os planos plurianuais estaduais de saneamento básico”. Ambos deverão passar por 

um Conselho Estadual de Saneamento Básico e serão precedidos de planejamento baseado 

nos critérios de avaliação do quadro sanitário e epidemiológico estabelecidos em lei. O Estado 

também será responsável pelo aporte financeiro para a implementação da Política Estadual de 

Saneamento Básico. 

Ao seu tempo, a Lei Federal n° 11.445/2007 além de estabelecer diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, prevê a elaboração de Planos Regionais de Saneamento Básico, pela União 

em articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios.  

No âmbito estadual, a Lei n° 11.720/1994 dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico para Minas Gerais e estabelece, em seu artigo 4 (incisos I e II), que a Política Estadual 

de Saneamento Básico deverá considerar: “a coordenação e a integração das políticas, dos 

planos, dos programas e das ações governamentais de saneamento básico, saúde, meio 

ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do 

solo”; e “a atuação integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais do setor de 

saneamento básico”. Ela reitera também a elaboração do Plano Estadual de Saneamento 

Básico (PESB), cujo objetivo é de “articular, integrar, coordenar recursos tecnológicos, 

humanos, econômicos e financeiros para a execução da Política Estadual de Saneamento 

Básico”. 

Os pressupostos teóricos que sustentarão o PESB-MG serão os mesmos utilizados no PLANSAB. 

Os eixos básicos que direcionarão a elaboração do PESB-MG são: i) a universalização do 

acesso aos serviços de saneamento básico; ii) a participação da sociedade; iii) controle social; 

iv) cooperação federativa; v) integração de políticas e; vi) sustentabilidade. Tais eixos foram 

definidos na primeira etapa do Plano Nacional, denominada de Pacto pelo Saneamento Básico: 

mais saúde, qualidade de vida e cidadania, quando se buscou a adesão e o compromisso de 

toda a sociedade relativos ao processo de elaboração do PLANSAB. Participaram dessa 

primeira etapa diversos segmentos sociais, representados no Conselho das Cidades (Poder 

Público, empresários, trabalhadores, movimentos sociais, ONGs e universidades), bem como 

prestadores de serviços e outros órgãos relacionados ao saneamento básico. Desta forma, uma 

vez legitimados os eixos norteadores do Plano Nacional pela sociedade brasileira, nada mais 

coerente que os assumir para o Plano Estadual. 

Os princípios definidos na Lei n° 11.445/2007 também direcionarão a elaboração e posterior 

implementação do PESB-MG. Quais sejam: a) universalidade, integralidade e equidade; b) 

intersetorialidade; c) sustentabilidade; d) aspectos econômicos dos serviços públicos de 

saneamento básico; e) territorialização e; f) gestão democrática nos serviços de saneamento. 

É relevante destacar a interrelação entre os conceitos de universalidade, integralidade e 

equidade. 

O conceito de universalidade remete à possibilidade de todas as pessoas, 

indiscriminadamente e sem preconceito, poderem alcançar uma ação ou serviço, quando 

necessário, sem barreiras legais, econômicas, físicas ou culturais. 

A equidade refere-se à superação das diferenças desnecessárias e injustas e, em consonância 

com o Plano Nacional, no PESB-MG permitirá a identificação de grupos demandantes de 

intervenções especiais. 

A integralidade, por sua vez, consiste na análise conjunta dos quatro pilares do saneamento 

- abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O PESB-MG deverá levar em 
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conta as características, fragilidades e tendências dos sistemas naturais, em especial dos 

recursos hídricos, além de se fiar pelos preceitos do desenvolvimento sustentável, de forma 

que gerações futuras também possam suprir suas necessidades de saneamento básico. 

A intersetorialidade está relacionada à interface dos serviços de saneamento, ou seja, à 

gestão “do todo” - planos, programas, decisões e ações - com o objetivo de fomentar o diálogo 

entre tecnologias e práticas setoriais e assim facilitar as respostas inerentes ao 

desenvolvimento social. Por isso a necessidade da participação ativa de representantes de 

vários órgãos do Estado e também dos setores que guardam interface com o saneamento, 

políticas urbanas e rurais, políticas específicas para comunidades tradicionais, combate à 

pobreza, desenvolvimento territorial e regional, saúde, educação, meio ambiente e recursos 

hídricos, na elaboração do PESB-MG.  

A sustentabilidade engloba a dimensão ambiental, que remete à ideia do uso racional, 

preservação dos recursos hídricos e qualidade do ambiente; social, relacionada à percepção 

dos usuários em relação aos serviços; governança, que abarca mecanismos institucionais e 

culturas políticas, contemplando em particular a manutenção e operação dos serviços 

implantados; e econômica, relativa à viabilidade econômica dos serviços. 

Os aspectos econômicos estão diretamente ligados à sustentabilidade econômico-financeira 

dos serviços que deverá ser assegurada, sempre que possível, pela cobrança deles, conforme 

determina a Lei Federal nº 11.445/2007. Entretanto, no PESB-MG, assim como no Plano 

Nacional, essa não será a maneira exclusiva de garantia da sustentabilidade econômico-

financeira dos serviços. 

Já a territorialização trata das desigualdades sociais e espaciais, tão presentes em Minas 

Gerais. A cobertura desigual dos serviços de saneamento no Estado expõe a população a 

diferentes riscos decorrentes da insalubridade do meio. O PESB-MG deverá identificar as 

desigualdades e propor ações para minimizá-las, particularmente no que tange às 

comunidades rurais ou àquelas denominadas como tradicionais. 

Por fim, a gestão democrática dos serviços refere-se à participação da sociedade na 

interlocução com as políticas públicas de saneamento, ou seja, um envolvimento e 

corresponsabilização. Devem-se criar espaços públicos e plurais, nos quais as diferentes visões 

de mundo serão trazidas à tona e constituirão a base da legitimidade dos diversos interesses 

envolvidos. Nesse quesito torna-se essencial a constituição da REDIC e deve ser avaliado e 

proposto um arranjo que garanta organicidade ao saneamento e aos diversos atores afetados 

direta ou indiretamente pela prestação desses serviços. 

O PLANSAB fez uma extensa e profunda investigação acerca das diferentes abordagens 

teórico-metodológicas de planejamento adotadas em todo o mundo e a escolha de sua 

metodologia foi guiada por alguns pré-requisitos, tais como o caráter participativo do processo 

de elaboração, a interação entre os diversos atores sociais, o argumento técnico e a visão 

social. O processo de construção do PESB deverá propiciar uma arena política de debates e 

busca dos consensos e explicitação dos conflitos para encontrar-se alternativas de solução, 

haja vista que contará com a participação de diferentes atores sociais com suas pluralidades 

de visão de mundo, sem abrir mão dos aspectos técnicos. O diagnóstico do Plano, de natureza 

situacional, envolverá as dimensões do déficit dos serviços, os investimentos no setor e ações 

realizadas pelo governo estadual, além da avaliação político institucional. No diagnóstico, 

procurar-se-á descrever os problemas e buscar uma explicação sistêmico-causal dos fatores 

que levaram à situação atual do saneamento no Estado, assumindo que os aspectos políticos, 

econômicos e ideológicos estão interligados e merecem ser analisados de maneira sistêmica. 

Além disso, no diagnóstico serão incorporadas tanto as visões da sociedade, por meio das 

conferências, quanto de especialistas, que produzirão os estudos situacionais. 

O processo de participação e controle social acontecerá concomitantemente às fases de 

elaboração e aplicação do PESB-MG, pois é o elemento chave na formatação do planejamento, 

contemplando o olhar técnico e o saber tradicional dos agentes sociais (Figura 1.1.4.1.1). A 
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participação e controle social no planejamento do setor de saneamento foram explicitados na 

Lei n° 11.445/2007 que previu “a ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento 

básico e dos estudos que as fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou 

consultas públicas” (Art. 19, § 5°). O detalhamento do processo participativo será apresentado 

em um item específico ao longo desse Termo de Referência. 

Figura 1.1.4.1.1. Diagrama com as etapas do planejamento do PESB-MG 

 

Fonte: Adaptado de FJP - Plano de Trabalho PESB-MG (2015). 

O modelo participativo de planejamento objetiva ser capaz de permitir a tomada de decisões 

autônomas por parte dos atores locais. O Plano participativo deve fomentar o desenvolvimento 

de uma consciência coletiva de pertencimento a um mesmo território gerando mecanismos que 

possibilitem ações benéficas a todos. Almeja-se com esse planejamento participativo a 

formatação de um pacto entre poder público e sociedade civil que viabilize as mudanças 

necessárias à universalização do saneamento no Estado de Minas Gerais. Para isso, a 

sociedade civil será considerada como agente atuante e defensora das mudanças em seu 

território, monitorando e avaliando as transformações preconizadas pelo PESB-MG. Vale 

reafirmar o papel da REDIC no monitoramento, avaliação e mudanças no PESB. 

Serão realizados eventos na forma de conferências para a participação da sociedade civil, 

quais sejam, as Pré-Conferências Regionais e a Conferência Estadual sobre Saneamento. Além 

disso, a PROPONENTE deverá sugerir alternativas para consultas não presenciais à 

sociedade, fazendo uso de instrumentos que permitam a sua participação, considerando a 

ampla diversidade situacional das Minas Gerais, buscando sempre inserir inclusive as 

comunidades usualmente menos favorecidas situadas em áreas periféricas e zonas rurais/ 

tradicionais; esboçando capilaridade não presencial a ser mantida pela REDIC. 

Com o intuito de envolver os principais atores sociais afins no Estado com a metodologia/ 

teoria propostas como base nesse processo e na busca das particularidades regionais deverão 

ser realizadas pré-conferências sobre Saneamento. As pré-conferências ocorrerão em 07 

cidades polos, representando as Regiões de Desenvolvimento do Governo do Estado de Minas 

Gerais, para alcançar as diversas particularidades notáveis ao longo da sua vasta extensão 

territorial. Estes encontros objetivam enriquecer os dados secundários do saneamento 

disponíveis no Estado com as informações situacionais das diversas regiões sobre os temas do 

saneamento e, perseguindo o referendo da sociedade mineira acerca do Diagnóstico do 

Saneamento no Estado de Minas Gerais assim estabelecido. Também visam colher para o 

Prognóstico, elementos propostos pelos participantes para sanar as deficiências apontadas em 

cada Território para as soluções sanitárias almejadas permitindo a consecução da proposta 
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preliminar do Plano, que assim deve perseguir com mais afinco a universalização do acesso 

aos serviços de saneamento no Estado. 

A fim de a CONTRATADA apresentar a proposta preliminar do PESB-MG e validá-la, com a 

chancela da sociedade mineira, considerando os ajustes que se fizerem necessários, será 

realizada em Belo Horizonte, com logística sob responsabilidade da CONTRATANTE, uma 

Conferência Estadual sobre Saneamento intitulada Unindo Minas pelo Saneamento. Essa 

conferência terá um caráter informativo, participativo e deliberativo com o objetivo de 

propiciar que a população participe e contribua no estabelecimento e validação das ações do 

Estado quanto ao planejamento do setor de saneamento básico em Minas Gerais. Os delegados 

que constituirão a Conferência serão eleitos proporcionalmente nas pré-conferências conforme 

regulamento previamente aprovado pelo GTI-PESB. O tema central Unindo Minas pelo 

Saneamento tem como intuito juntar forças em prol das mudanças necessárias para a 

universalização do saneamento no Estado, considerando as dificuldades enfrentadas, qualquer 

que seja a localidade, município ou região. Além disso, objetiva diminuir as desigualdades 

regionais e aproximar os territórios sempre proporcionando aos mineiros o sentimento de fazer 

parte de um todo, as Minas Gerais. 

1.1.4.2. CONCEITUAÇÃO DOS TEMAS – ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS, 

DRENAGEM E TRANSVERSAIS 

Para efeitos da Lei Federal n° 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico são 

definidos como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas; 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

É importante salientar que não faz parte do escopo desse trabalho o diagnóstico sobre o 

manejo de resíduos de responsabilidade do gerador, a exemplo dos resíduos sólidos de 

serviços de saúde (RSS), ou mesmo a gestão integrada de todos os resíduos, uma vez serem 

objetos do plano de gestão integrada dos resíduos sólidos; nesse componente, o trabalho deve 

ater-se à definição da Lei n° 11.445/2007, que centra a questão na limpeza urbana e no 

manejo dos resíduos sólidos domésticos e os chamados resíduos sólidos públicos. 

Além dos quatro temas conceituados, deverão ser considerados os aspectos transversais que 

permeiam as áreas temáticas do saneamento. Para cada um destes componentes é imperativo 

identificar os mecanismos institucionais que deram suporte aos investimentos, programas e 

ações do Estado de Minas Gerais realizados nos últimos 5 anos, tendo como objetivo a análise 

crítica dessas condições, perseguindo a identificação de obstáculos e limitações detectadas 

pelo histórico e natureza dos investimentos, para a ampliação da cobertura populacional e o 

alcance da universalização do atendimento. Ainda deverá ser avaliado o aspecto político-
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institucional do setor de saneamento, enfatizando a responsabilidade pela condução da política 

mais geral e a operação/ manutenção dos serviços, a fiscalização/ regulação e as experiências 

de gestão compartilhada. 

1.1.5. PLANO DE TRABALHO 

De forma a estabelecer o planejamento e orientar o desenvolvimento do Estudo do Panorama 

do Saneamento Básico em Minas Gerais proposto pelo presente Termo de Referência, assim 

como a formulação e o acompanhamento dos produtos previstos e garantir que atendam 

adequadamente aos objetivos de subsidiar a elaboração do PESB-MG, o primeiro documento a 

ser desenvolvido será o Plano de Trabalho, o qual inicialmente deverá ser parte integrante da 

Proposta Técnica elaborada pela Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de 

Consórcio de Empresas Licitantes). Posteriormente, este Plano de Trabalho será revisado pela 

PROPONENTE para entrega do produto 1 – Plano de Trabalho Adequado (ANEXO II) do 

Estudo, com o detalhamento das metodologias, estratégias, do cronograma físico-financeiro 

proposto, das etapas de elaboração do Panorama e da produção de todo o seu material 

constituinte. 

O Plano de Trabalho tem o objetivo de definir as bases conceituais e metodológicas do 

estudo e de todos os seus produtos, de orientar a estratégia de trabalho, tendo em vista 

garantir uma dinâmica integrada e articulada para o desenvolvimento simultâneo dos 

produtos, e de detalhar as atividades a serem executadas. Todos os produtos previstos devem 

ser considerados como complementares e articulados entre si, parte integrante de um 

conjunto coerente representado pelo estudo. 

A boa condução dos trabalhos impõe uma definição clara e um compromisso de cooperação 

entre toda equipe envolvida, tendo em vista a forte influência cruzada em termos dos 

conteúdos previstos para os diversos produtos. 

O estudo terá um horizonte de trabalho de, no máximo, 15 (quinze) meses contados da data 

de publicação do contrato. O Plano de Trabalho também deverá observar que a dinâmica de 

sua elaboração prevê uma sequência de versões para o seu conteúdo a serem apresentadas e 

aprimoradas conforme as contribuições resultantes do trabalho articulado dos profissionais 

envolvidos e das proposições apresentadas nas diversas consultas presenciais nas pré-

conferências e outras. 

Portanto, o Plano de Trabalho, previamente elaborado pela empresa e integrante da 

Proposta Técnica, posteriormente deverá ser revisado e apresentado pela PROPONENTE para 

a apreciação preliminar pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental responsável pela 

condução dos trabalhos para elaboração do PESB-MG. As recomendações e sugestões para o 

pleno atendimento às orientações deste Termo de Referência, após acertadas com a 

PROPONENTE, deverão ser incorporadas ao documento. Após sua apresentação e validação 

pelo GTI-PESB, o Plano de Trabalho Adequado será a referência para o desenvolvimento de 

todo o Estudo e deverá conter o detalhamento dos seguintes elementos: 

1.1.5.1. ASPECTOS TÉCNICOS 

a. Bases Conceituais e Referenciais Metodológicos que deverão orientar cada um dos 

componentes do Panorama; 

b. Concepção para identificação das limitações do arranjo institucional do Estado de Minas 

que impedem a expansão do acesso aos serviços de saneamento e proposição de 

rearranjo institucional que se adeque aos pressupostos do PESB-MG; 

c. Roteiro esquemático dos Documentos Base para discussão regional (pré-conferências) e 

do Documento Base (para discussão na Conferência Estadual); 
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d. Concepção de conteúdo das partes do Panorama conforme as diretrizes e definições de 

escopo previstas neste Termo de Referência; 

e. Eventual proposta de diferentes alternativas ou tipologias de regionalização e 

territorialização, além da proposta por este Termo de Referência. Destacar e justificar: 

aspectos conceituais, semelhanças e complementariedades que embasem a mudança 

sugerida. 

1.1.5.2. ASPECTOS PROCESSUAIS 

a. Modelo organizacional que contemple os seguintes elementos: 

■ Caminho crítico da elaboração simultânea, articulada e combinada dos produtos 

e formato para superá-lo; 

■ Metodologia e dinâmica para o desenvolvimento articulado de todos os produtos; 

■ Agenda, roteiro, planejamento e programação das reuniões internas de trabalho; 

■ Definição dos mecanismos para a interação dos profissionais envolvidos e a 

garantia de coerência entre os conteúdos dos produtos do Panorama; 

b. Identificação dos profissionais da equipe técnica envolvida, indicação de insumos e 

atividades específicas propostas em relação a cada uma das partes do Panorama; 

c. Planejamento com a metodologia, dinâmica para as contribuições, agenda, logística, 

roteiro e responsabilidades em relação às pré-conferências previstas;  

d. Propostas de alternativas para consultas não presenciais à população não presente ou 

não representada nos fóruns físicos de Minas Gerais; 

e. Identificação e caracterização das fontes de dados e informações (indicação da 

bibliografia a ser consultada). 

1.1.5.3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

a. Identificar os ajustes necessários na visão estratégica do plano nacional – PLANSAB, 

adequando-a para o PESB-MG e considerando as etapas ao longo do horizonte do plano 

(2030), com referenciais temporais intermediários para 2018 (início), 2020 – curto 

prazo, 2025 – médio prazo. 

b. Definir o marco conceitual de referência para o PESB-MG, com uma visão orientadora 

do desenvolvimento da Política Estadual de Saneamento Básico de forma a apoiar o 

processo decisório da formulação do Plano, o desenho de seus programas e ações e a 

avaliação de resultados; 

c. Proceder a identificação e análise, por Territórios de Saneamento, dos diferentes fatores 

determinantes das forças que orientam o futuro do saneamento básico do Estado, com 

vistas a subsidiar a promoção de transformações e o foco nas mudanças tendo em 

vistas as diretrizes e os objetivos da Política Federal de Saneamento Básico conforme a 

Lei n° 11.445/2007;  

d. Traçar um quadro com os desafios a serem superados no curto – 02 anos, médio – 07 

anos e longo (2030) prazos para enfrentamento do problema do saneamento básico, 

em particular o déficit quantitativo e qualitativo, observando, inclusive, as projeções 
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fruto do incremento demográfico, do desenvolvimento econômico e social e da 

estruturação das cidades. 

e. Identificar os aspectos relevantes e necessários à sustentabilidade dos serviços de 

saneamento conforme as dimensões enunciadas: ambiental, social, econômica e de 

governança. 

1.1.5.4. PRODUTOS GERADOS 

O Plano de Trabalho Adequado, produto 1, deverá ser composto por duas partes, tomo I e 

tomo II. 

O primeiro produto a ser previamente entregue e aprovado pelo GTI-PESB conterá o Plano de 

Trabalho propriamente dito e deverá apresentar todo o conteúdo aqui estabelecido. O tomo II 

deverá conter especificamente a Visão Estratégica. 

Produtos gerados – Plano de Trabalho Adequado 

Tomo 1.I – Plano de Trabalho detalhando o planejamento do 

desenvolvimento do Estudo do Panorama do Saneamento Básico em 

Minas Gerais (para cada um dos seus produtos previstos). 

Tomo 1.II – Visão Estratégica contendo as bases conceituais e 

metodológicas do Estudo e que sustentarão o PESB-MG, com a 

discussão do conceito de saneamento e o papel do Estado; os 

princípios que nortearão o PESB-MG e os instrumentos de gestão do 

planejamento participativo. 

 

1.1.6. DIAGNÓSTICO 

Para elaboração do PESB/MG, deverá ser realizado um diagnóstico do setor de saneamento, 

englobando os aspectos técnico, social, econômico, ambiental e institucional, contemplando a 

investigação, sistematização e análise de dados, informações, produção conceitual recente e 

estudos disponíveis em temas afins ao saneamento. Portanto, o diagnóstico é a base 

orientadora do plano e deverá ser multitemático, ou seja, abarcar as quatro áreas temáticas 

do saneamento, a saber: sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento 

sanitário, sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, além dos temas transversais que abordam os aspectos de 

integração entre os serviços de saneamento. 

Deverá conter, ainda, informações consolidadas sobre as condições dos serviços em cada uma 

das áreas temáticas, descrição do quadro epidemiológico e de saúde, indicadores 

socioeconômicos e ambientais, além de toda informação correlata de setores que fazem 

interface com o saneamento.  

Deverão ser identificados e analisados os índices de acesso da população aos serviços de 

saneamento, assim como apresentada a caracterização do déficit de acesso a esses serviços.  

O diagnóstico deve analisar os índices e indicadores de maior relevância nas áreas que estejam 

sendo abordadas e nesse sentido identificar se os indicadores permitem caracterizar os 

impactos e os serviços e se possibilitam o planejamento de ações; o desenvolvimento dos 

serviços; e sua influência sobre o ambiente urbano e rural, a própria população e meio 

ambiente.  

Além dos indicadores dos sistemas de informação em saneamento, as análises a serem 

desenvolvidas deverão utilizar indicadores da saúde, meio ambiente e recursos hídricos, e, 

também, indicadores de maior sensibilidade relativamente ao acesso aos serviços de 

saneamento básico, tendo em vista a identificação e projeção das demandas e do déficit de 
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acesso e a estimativa do investimento necessário para a universalização dos serviços de 

saneamento básico. 

Ainda deverá ser analisado o atual arranjo institucional do Estado para as questões do 

saneamento com participação de todos os órgãos envolvidos na temática, discutindo as 

responsabilidades e ações de cada agente envolvido, englobando o controle social, com 

participação do CONEDRU e outros conselhos com interface com o saneamento que discutem a 

questão. 

Outro ponto de suma importância é estimar e analisar a demanda futura para universalização 

e, também, aferir o investimento necessário para essa universalização. 

O diagnóstico deverá consolidar e analisar informações subsidiárias de diferentes bases de 

dados, sistemas de informações e marcos referenciais de políticas públicas em temas do 

saneamento básico e em áreas de interesse do setor. Assim como do sistema de 

planejamento, investimento, orçamento e administração financeira do Estado. Deve também 

analisar estudos e pesquisas conduzidas no âmbito do saneamento e áreas afins, de forma a 

identificar reflexões, metodologias, resultados, proposições e conclusões que possam contribuir 

de forma subsidiária para o processo e as definições do PESB. 

A seguir, apresentam-se informações detalhadas sobre os dados a serem analisados para 

composição do plano. 

1.1.6.1. DEMANDA, DÉFICIT DE ACESSO, INDICADORES, INVESTIMENTO EM 

SANEAMENTO BÁSICO 

As análises previstas nesse item dependem da seleção de indicadores dos sistemas de 

informação em saneamento, saúde, meio ambiente e recursos hídricos e análise do 

comportamento (situação atual e tendência) de indicadores de maior sensibilidade (definir e 

justificar) relativamente ao acesso aos serviços de saneamento básico, tendo em vista a 

identificação e projeção das demandas e do déficit de acesso e a estimativa do investimento 

necessário para a universalização dos serviços de saneamento básico. 

Como mencionado anteriormente, deverão ser considerados os quatro componentes dos 

serviços de saneamento básico, a visão integrada entre eles e os desafios determinados pelas 

desigualdades segundo diferentes formas de estratificação territorial, econômica e social. 

Identificar territorialmente o déficit e a demanda e analisá-los em relação aos indicadores 

socioeconômicos. 

Nas análises desse item a caracterização da situação dos serviços deve considerar, dentre 

outros, os seguintes recortes: (a) Geográfico: estadual e municipal e posicionamento em nível 

nacional; (b) Hídrico: considerar o nível de bacia deve chegar até a definida pela ANA como de 

comitê de bacia; (c) Socioeconômico: quanto à renda, desigualdades regionais e condição 

social; e (d) Territorial: urbano e rural. 

Considerar também os diferentes recortes socioeconômicos tais como renda, gênero, raça, 

escolaridade e idade. E também territoriais, como as diversidades regionais, regiões 

geográficas, municípios e bacias hidrográficas. 

a. Identificação dos índices de acesso – análise dos índices1 de acesso aos serviços de 

saneamento básico e dos indicadores nas áreas de saúde e recursos hídricos conforme a maior 

sensibilidade relativamente ao acesso ao saneamento. 

                                                           

 

 
1  Definir previamente com a validação da SECIR os índices e indicadores a serem utilizados e o grau de confiabilidade. 
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b. Caracterização do déficit – com base nos sistemas de dados propostos acima, identificar 

e caracterizar a situação atual do déficit de acesso aos serviços de saneamento, bem como 

estimar e analisar a demanda futura para a universalização dos serviços de saneamento 

básico. Qualificar o déficit conforme a situação da salubridade ambiental, a partir de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais e de recursos hídricos. 

Ainda em relação à caracterização do déficit em saneamento básico no Brasil, será considerada 

para o Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais a mesma amplitude conceitual 

adotada no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Verifica-se que à dimensão 

quantitativa foi adicionada a dimensão qualitativa dos serviços ofertados ou da solução 

empregada (Figura 1.1.6.1.1). 

Figura 1.1.6.1.1. Conceito de déficit em saneamento básico (adotado no PLANSAB) 

 
Fonte: BRASIL (2014, p.43). 
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c. Indicadores – o estudo deve, em relação aos quatro componentes do saneamento básico: 

(a) identificar e propor indicadores; (b) caracterizar e consolidar as informações sobre todos os 

aspectos relacionados com base nos indicadores e outros elementos descritivos; (c) 

caracterizar os indicadores quanto aos diferentes recortes propostos e os atuais programas e 

ações. 

Deverão ser identificados os macro indicadores de cobertura e qualidade dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais, utilizando-se a mesma metodologia empregada no Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PLANSAB), com a finalidade de caracterizar a situação dos serviços de saneamento no 

Estado, por município, e para definir as intervenções de curto, médio e longo prazos (Quadro 

1.1.6.1.2). É importante reafirmar que curto prazo se refere ao período de 2 (dois) anos, 

médio prazo, 7 (sete) anos, e longo prazo o período de 12 (doze) anos.  

Quadro 1.1.6.1.2. Caracterização do atendimento e do déficit de acesso ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo 

de águas pluviais e transversais. 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, (2014 p.43). 

Sem atendimento
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Quadro 1.1.6.1.2. (Continuação) Caracterização do atendimento e do déficit de 

acesso ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos, manejo de águas pluviais e transversais.  

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, (2014 p.43). 

Sem atendimento
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resíduos.
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tratados com canalizações ou macrodrenagens.
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Quadro 1.1.6.1.2. (Continuação) Caracterização do atendimento e do déficit de 

acesso ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos, manejo de águas pluviais e transversais. 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, (2014 p.43). 

Para efeito da macro caracterização do atendimento e do déficit em cada um dos temas de 

saneamento e tendo em vista a fragilidade de algumas informações coletadas e fornecidas 

pelos levantamentos existentes, entende-se que o conceito adotado no quadro anterior fornece 

uma visão mais realista destes indicadores, possibilitando elaboração de estratégias fidedignas 

à realidade apresentada, e ainda que, caso não haja dados diretos, sejam construídos os 

dados que possibilitem o diagnóstico a partir da análise e cruzamento dos dados disponíveis. 

d. Estimativa do investimento necessário para a universalização – identificação e 

estimativa dos custos unitários e globais para a expansão e reposição de equipamentos e o 

desenvolvimento institucional para a universalização do acesso aos serviços de saneamento 

básico por regiões geográficas, regiões hidrográficas, regiões metropolitanas, tipologia e porte 

das cidades. E ainda para as áreas urbanas e rurais, inclusive com as premissas consideradas 

em termos de alternativas tecnológicas aplicadas a cada caso. 

Considerar as projeções de crescimento populacional e de aumento da demanda em 

decorrência dos programas de investimento habitacional, desenvolvimento econômico ou 

outros, justificados. 

e. Síntese analítica – Desenvolvimento de análises que façam o cruzamento das informações 

da caracterização do Déficit e das necessidades de investimento. 

Sem atendimento

Existência de indicadores 

para operação e/ou 

manutenção dos serviços.

Inexistência de 

indicadores para 

operação e/ou 

manutenção dos serviços.

Existência de indicadores 

para as ações e 

responsabilidades em 

relação aos serviços 

prestados.

Inexistência de 

indicadores para as ações 

e responsabilidades em 

relação aos serviços 

prestados.

Existência de programas, 

planos, indicando a 

periodicidade e a 

abrangência.

Inexistência de 

programas, planos e 

ações.

Inexistência de 

programas de formação 

continuada.

Todas as situações não 

enquadradas nas 

definições de 

atendimento adequado e 

atendimento 

inadequado.

Componente Atendimento adequado
Déficit

Atendimento inadequado

Transversais

Percentual de atendimento dos serviços.

Existência de eventual formação ou eventual 

capacitação de profissionais, restrito a uma ou 

poucas categorias profissionais.

Existência de programa e 

prática de formação e 

capacitação dos 

profissionais envolvidos, 

alcance em relação ao 

total de profissionais e 

periodicidade.
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1.1.6.2. IDENTIFICAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

RELEVANTES PARA AS DEFINIÇÕES DO PESB 

Desenvolver a organização de informações qualitativas e quantitativas que, de forma 

complementar à avaliação do déficit, proporcionem a análise da situação do saneamento 

básico no Estado: 

a. nas dimensões político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira e tecnológica; e 

controle social; e 

b. em termos da saúde, ambiente, salubridade ambiental e gestão de recursos hídricos. São 

consideradas fontes de informações para os propósitos da análise prevista neste item as bases 

de dados de estudos, pesquisas e sistemas de informação do saneamento e áreas correlatas. 

Em análise com ênfase nos indicadores e informações de maior sensibilidade relativamente ao 

acesso e aos serviços de saneamento básico. 

A seguir, elencam-se os sistemas de informação e bases de dados para proceder as análises 

desse item. 

1.1.6.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E BASES DE DADOS 

O diagnóstico da situação do saneamento em Minas Gerais será realizado principalmente com 

dados secundários que poderão ser obtidos por meio de fontes formais dos sistemas de 

informação disponíveis e dados institucionais, e na sua falta, deverão ser produzidas em 

campo, as informações essenciais (dados primários). São consideradas fontes formais de 

informações para os propósitos previstos neste item as bases de dados de estudos, pesquisas 

e sistemas institucionais de informação do saneamento e áreas correlatas.  

Na sequência serão elencados os órgãos e instituições e algumas bases de dados que poderão 

prover informações relativas ao saneamento básico.  

 Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); 

 Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);  

 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); 

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); 

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades; 

 Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), do Ministério das Cidades; 

 Sistema de Informação da Qualidade da Água de Consumo Humano (SISAGUA), do 

Ministério da Saúde / Secretaria de Vigilância em Saúde; 

 Indicadores e Dados Básicos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

(DATASUS) e Painel de Indicadores do SUS com ênfase em informações 

epidemiológicas e de saúde que se relacionam ao Saneamento; 

 Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), da Fundação João Pinheiro 

(FJP); 

 Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR); 

 Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (CONEDRU); 

 Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM); 

 Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

do Estado de Minas Gerais (ARSAE); 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); 

 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) – Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(PERH); 

 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

 Secretaria de Estado de Saúde – Plano Estadual de Saúde; 
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 Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais (SEDINOR) – Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais (PESI); 

 Defesa Civil; 

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) / COPANOR. 

Cabe ressaltar que cabem consultas em outras fontes complementares, indicadas e justificado 

seu reconhecimento, consideradas necessárias para a produção do Diagnóstico. 

1.1.6.4. SISTEMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Após as etapas de coleta, análises, estimativas, deverá ocorrer a sistematização dos dados 

obtidos e tratamentos estatísticos para avaliação da representatividade dos dados secundários 

e primários (se for o caso), levantados. 

A etapa subsequente será a elaboração dos primeiros produtos a serem entregues. 

1.1.6.5. PRODUTOS GERADOS 

O material substanciado na fase de diagnóstico deverá compor o produto 2 a ser 

disponibilizado para análise e validação do GTI-PESB e será denominado Relatório Temático 

Situacional Preliminar, um para cada Território do Saneamento. Portanto, deverão ser 

elaborados 7 (sete) Relatórios Temáticos Situacionais Preliminares, contendo a temática do 

saneamento (água, esgoto, resíduos e drenagem) e seus aspectos transversais. O documento 

deverá conter informações detalhadas sobre cada tema abordado, de acordo com os itens 

definidos.  

Este material, assim como todos os produtos gerados no Estudo, deverá ser encaminhado para 

validação no GTI-PESB e, após a sua aprovação, cada Relatório Temático Situacional 

Preliminar deverá ser sintetizado em um Documento Base para discussão regional, de fácil 

leitura e assimilação, que deverá ser impresso e entregue aos participantes para subsidiar as 

discussões nas pré-conferências. 

Também deverá ser estruturado um Banco de Dados Segregados com todas as informações 

coletadas, estruturadas por tema do saneamento e por Território do Saneamento. Constitui 

este banco de dados também uma sucinta análise das informações dele constituintes. Assim, o 

Banco de Dados Segregados deverá ser previamente entregue para avaliação e aprovação do 

GTI-PESB. 

Ainda em relação às pré-conferências, para cada encontro deverá ser elaborado um Material 

impresso para as pré-conferências contendo a metodologia, programação e todo o 

desenvolvimento de atividades a serem aplicadas em cada pré-conferência, assim como o 

esboço de todo o material a ser utilizado nestes encontros, para apreciação e aprovação prévia 

do GTI-PESB. 

Portanto, os produtos esperados referentes a este item são os listados no Quadro disposto a 

seguir. 

 

Produtos gerados – Diagnóstico 

Relatório Temático Situacional Preliminar composto por 

Cadernos Temáticos e aspectos transversais preliminares (um para 

cada Território do Saneamento). 

Banco de Dados Segregados (por tema e Território do 

Saneamento). 

Documentos Base para discussão regional (um para cada pré-

conferência, cópias deverão ser distribuídas para os participantes). 
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Material para as Pré-Conferências contendo metodologia, 

programação e instruções para o desenvolvimento das atividades 

para cada encontro, para ser distribuído aos participantes. 

 

1.1.7. PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS 

Na elaboração do Estudo, deverão ser criados espaços públicos e plurais, nos quais as 

diferentes visões de mundo serão trazidas à tona e constituirão a base da legitimidade dos 

diversos interesses envolvidos em todo o Estado. Para tanto, foram então estabelecidos 07 

(sete) Territórios do Saneamento, nos quais foram agrupados os 17 (dezessete) Territórios de 

Desenvolvimento do Estado criados pela SEPLAG em 2015. Assim, serão realizadas pré-

conferências nas cidades de Juiz de Fora, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Montes Claros, 

Uberlândia, Governador Valadares e Almenara, uma em cada Território do Saneamento do 

Estado. 

Em cada pré-conferência, deverão se reunir, durante dois dias, representantes dos diversos 

segmentos da sociedade civil envolvidos na temática do saneamento da região, Comitês de 

Bacia, e também, secretários executivos dos Fóruns Regionais, representantes da Câmara de 

Vereadores, da Associação Mineira dos Municípios, Associações Microrregionais de Municípios, 

Associações Regionais pertencentes às Regiões de Desenvolvimento, Associação Nacional dos 

Serviços Municipais de Saneamento, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Frente Mineira de Prefeitos, deputados da região (ALMG), representantes de 

Universidades e Faculdades, e qualquer mineiro interessado no tema. Esses encontros se 

destinam a apresentar os objetivos e a metodologia de elaboração do Estudo que culminará no 

PESB-MG, e, sobretudo, levantar elementos necessários para a construção das suas fases 

diagnóstica e prognóstica, buscando sempre a chancela da sociedade. Portanto, a metodologia 

empregada para a realização das pré-conferências deverá permitir a ampla participação de 

todos e, assim, promover a interação entre os diversos atores sociais, discutir o saneamento 

com o argumento técnico e a visão social, na busca, inclusive, pelo desenvolvimento de uma 

consciência coletiva de pertencimento a um mesmo território, gerando mecanismos que 

possibilitem ações benéficas a todos e sedimentando a REDIC. 

1.1.7.1. DESCRIÇÃO DA ESCOLHA DAS 07 REGIÕES – TERRITÓRIOS DO 

SANEAMENTO 

O Estado de Minas Gerais possui a vasta extensão territorial de 586.521,235 km² e é 

composto por uma gama de 853 Municípios, integrados por várias localidades (por vezes, 

dispersas e com ocupações esparsas) com população ora estimada em 20.869.101 habitantes. 

Sua magnitude, aliada às substanciais diversidades climáticas, geomorfológicas, sociais e 

econômicas, refletem na desigualdade do acesso aos serviços de saneamento básico. Existem 

regiões (e geralmente são aquelas em que parte significativa da população vive em condições 

de vulnerabilidade social) que sofrem com a falta de saneamento básico, situação essa que 

expõe a população a elevados riscos à saúde e prejudicam o meio ambiente em que vivem, 

piorando sua qualidade de vida. O Estudo deverá identificar essas desigualdades existentes em 

cada Território do Saneamento e propor ações em harmonia aos anseios da população para 

minimizá-las, elevando o índice de cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento 

prestados à população, em busca da sua universalização.  

Para a definição dos 07 (sete) Territórios do Saneamento, tomou-se como base o indicativo da 

Lei n° 11.445/2007 que preconiza as bacias hidrográficas como unidades de planejamento em 

saneamento; tendo sido consideradas as características, fragilidades e tendências dos sistemas 

naturais, em especial dos recursos hídricos, de quem os serviços de saneamento dependem 

diretamente e que estão sujeitos a desequilíbrios decorrentes de ações antrópicas, mas não 

apenas delas. O desenvolvimento do Estudo deverá, portanto, considerar mecanismos de 

consulta à população em espaços que serão criados em cada uma das macrorregiões de 
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planejamento definidas em conformidade com as principais bacias hidrográficas e com o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Os Territórios do Saneamento foram definidos 

considerando ainda as interfaces dos serviços de saneamento e sua harmonia também com os 

planos, programas, decisões e ações existentes no Estado, objetivando fomentar o diálogo 

entre tecnologias e práticas setoriais e assim facilitar as respostas inerentes ao 

desenvolvimento social.  

Dessa maneira, o recorte que embasou a delimitação dos Territórios do Saneamento foi 

espelhado no território mineiro das bacias hidrográficas dos seguintes rios: Jequitinhonha, 

Paraíba do Sul, Paranaíba, Doce, Grande e São Francisco, sendo que esta última subdividida 

em duas – alto/médio e médio/baixo, constituindo assim 07 (sete) Territórios do Saneamento. 

Em cada região, foi definida uma cidade polo que sediará as pré-conferências, quais sejam: 

Almenara, Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares, Poços de Caldas, Montes Claros e 

Belo Horizonte, respectivamente.  

Os 07 (sete) Territórios do Saneamento das bacias referidas e também as cidades polo são 

ilustradas na Figura 1.1.7.1.1 a seguir. 

Figura 1.1.7.1.1. Mapa dos Territórios do Saneamento e respectivas cidades polos 

 

Fonte: PROGRAMA QGS – versão 2.8.2, SECIR (2016). 

A definição das cidades polo buscou favorecer a reunião de importantes atores regionais do 

saneamento. A metodologia de escolha baseou-se em critérios técnicos de influências regionais 

e também na necessidade de possuir a infraestrutura necessária para a realização das pré-

conferências regionais. Porém, é importante salientar que, assim como na definição dos 

Territórios do Saneamento, a regionalização para estudos e propostas dos serviços de 

saneamento básico não necessariamente precisará coincidir com as bacias hidrográficas. 

Aspectos políticos, econômicos, ideológicos e bem como a identidade e a percepção de 
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pertencimento a determinado grupo deverão ser considerados no momento da definição das 

regiões e dos municípios que as integram. 

Os locais de realização dos encontros nas cidades polo serão definidos de forma que favoreçam 

mobilizar um número significativo de representantes da sociedade com visões diversas de 

mundo e que propicie a participação de representante de todos os Municípios da região. Os 

participantes devem identificar problemas do saneamento básico e propor ações para resolvê-

los. Dentre os participantes, em todas as pré-conferências, necessariamente deverão ser 

envolvidos os comitês de bacias hidrográficas. 

1.1.7.2. ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

As pré-conferências deverão ser realizadas de forma a identificar e obter informações acerca 

das deficiências do saneamento com as especificidades de cada Território do Saneamento, 

para complementar as informações secundárias já existentes e compor nova base de dados a 

ser utilizada para a elaboração do diagnóstico situacional completo. Durante os encontros, 

deverão ser motivadas discussões buscando provocar e permitir aos participantes a chancelar 

a nova base de dados a ser utilizada para a elaboração do diagnóstico situacional completo. 

Simultaneamente, as pré-conferências deverão também subsidiar a etapa de elaboração do 

prognóstico.  

Nos encontros é necessário instigar a proposição de ações e soluções para a superação de 

cada um dos problemas relatados para o saneamento e identificar as propostas de ações e 

metas para a sua melhoria, considerando os anseios da população em cada Território do 

Saneamento. Assim, a partir de pressupostos teóricos que sustentarão o PESB-MG (os mesmos 

que embasaram o PLANSAB) e que consideram a inclusão da sociedade civil na sua 

formulação, implementação e controle no nível local, os participantes debaterão as ações 

esperadas do Estado no saneamento para a consolidação, no nível local, da capacidade de 

implementar políticas e de promover ações orientadas de alcance coletivo. Deverão ser 

consideradas nas discussões, questões que revelem a ótica da sociedade civil quanto à 

necessidade de redefinição da esfera pública, construção de novos arranjos institucionais 

(redes institucionais que reúnem diversos atores com articulações intersetoriais, 

intergovernamentais e entre Estado, cadeia produtiva do entorno do saneamento e sociedade 

civil), tanto para a formulação de programas quanto para a provisão dos serviços públicos. 

As pré-conferências regionais terão a duração de 02 (dois) dias cada uma, a metodologia 

empregada para a sua realização deverá permitir apresentar os objetivos e a metodologia de 

elaboração do PESB-MG e levantar elementos territoriais do saneamento para realização das 

fases diagnóstica e prognóstica do Estudo. Todos os trabalhos serão coordenados e 

acompanhados pelo GTI-PESB, ficando à cargo da CONTRATADA a organização do espaço e do 

tempo e a condução dos trabalhos a serem desenvolvidos durante as pré-conferências. 

Para a realização das pré-conferências regionais, devem ser previamente elaborados mapas 

retratando a regionalização estabelecida a partir da delimitação dos Territórios do Saneamento 

e indicando os municípios polos definidos para a realização dos encontros. Para cada região, 

deve ser ilustrado o quadro síntese do diagnóstico do saneamento, apresentando a situação de 

seus indicadores para os quatro componentes do saneamento básico.  

Os referidos mapas deverão ser partes integrantes dos Documentos Base que serão 

utilizados para orientar as discussões nas pré-conferências. Os Documentos Base e o Banco 

de Dados Segregado acerca da situação dos quatro componentes do saneamento no Estado, 

utilizados para a elaboração dos mapas também deverão ser previamente disponibilizados para 

validação do GTI-PESB. Deverá ser elaborado um Documento Base para cada Território do 

Saneamento. 
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1.1.7.3. BASE SINTÉTICA PARA DISCUSSÃO REGIONAL – DOCUMENTOS 

BASE 

Para subsidiar as discussões durante as pré-conferências regionais e garantir que as suas 

especificidades sejam contempladas bem como a contribuição qualificada da sociedade nas 

definições do diagnóstico e prognóstico do Estudo, deverão ser elaborados Documentos Base 

(um para cada Território do Saneamento). Tais documentos consistem no diagnóstico sintético 

situacional do saneamento do Estado com foco no Território do Saneamento em questão, 

incluindo os principais indicadores, além de síntese das informações referentes ao Diagnóstico, 

consolidando os elementos conceituais que sustentarão o PESB-MG. 

Os 7 (sete) Documentos Base, portanto, devem apresentar de forma clara e sucinta as 

informações adquiridas no Diagnóstico Situacional Preliminar, bem como informações gerais a 

respeito do saneamento em Minas Gerais, cada um com foco no seu respectivo Território do 

Saneamento, de forma que fomentem as discussões que serão realizadas nas pré-

conferências. Além disso, tais documentos serão validados pelo GTI-PESB. Após a aprovação, 

sua divulgação deverá ser realizada previamente aos encontros regionais, através de meio 

virtual ou físico, podendo ter o auxílio dos órgãos do Estado responsáveis pelo 

acompanhamento das atividades do PESB-MG. 

1.1.7.4. PROGNÓSTICO COM DEFINIÇÃO DE AÇÕES E METAS 

Os prognósticos territoriais consistem em elencar propostas com relação ao cenário futuro que 

os participantes das pré-conferências almejam, definindo prioridades de ações para solucionar 

os problemas levantados nos diagnósticos territoriais, baseadas inclusive em indicadores. 

Os participantes das pré-conferências deverão opinar com relação ao cenário futuro desejado, 

definindo prioridades quanto às ações que porventura poderão ser tomadas no setor do 

saneamento. Durante cada pré-conferência, deverá, ao seu tempo, ser estimulado o 

levantamento de medidas, ações e metas propostas pelos participantes para solucionar os 

problemas do saneamento, apontados outrora, focando as discussões no saneamento 

almejado. Assim, complementando as informações do saneamento no Estado disponíveis 

(dados secundários), deve-se buscar a construção referendada de prognósticos territoriais 

capazes de subsidiar a elaboração do prognóstico do Estudo. 

Para fomentar e orientar as discussões, deve-se utilizar como base o panorama para o 

diagnóstico territorial dos serviços de saneamento da região, considerando a incorporação das 

deficiências e particularidades da região manifestadas durante cada pré-conferência ao 

Documento Base para discussão regional elaborado especificamente para cada Território 

do Saneamento. É bom lembrar que também deverão ser discutidas as metas e possíveis 

iniciativas a serem implementadas em curto, médio e longo prazo, assim como as estratégias 

de atuação em cada setor específico do saneamento, considerando os aspectos transversais 

aos temas e deve ser desenhado um modelo para a operação e manutenção dos serviços 

propostos. 

1.1.7.5. METODOLOGIA DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS 

Para a estruturação das pré-conferências, deverá ser empregada metodologia em 

conformidade com o referencial teórico-metodológico e princípios adotados para a elaboração 

do Estudo. Alguns aspectos metodológicos específicos são sugeridos a seguir.  

Exemplo de programação de uma pré-conferência: 

Dia 1: Abertura da conferência e ambientação situacional do PESB-MG e da REDIC. 

Apresentação da situação atual do saneamento em Minas Gerais com foco no Território do 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

52/104 

 

Saneamento e discussão do quadro do saneamento do território, coleta de informações 

situacionais complementares, identificação e consolidação de propostas para a construção da 

nova base de informações do saneamento do território, com a complementação daquelas já 

disponíveis (Diagnóstico Situacional Preliminar) consistindo no panorama do saneamento para 

o diagnóstico territorial. Debate sobre a questão do arranjo da esfera pública e das redes de 

entidades e instituições e a relação entre o Estado e sociedade na gestão democrática nos 

serviços de saneamento; a discussão deve se dar em grupos de trabalho, temáticos ou não. 

Dia 2: Apresentação e consolidação, sacramentada pelos participantes, da nova base de 

informações, panorama do saneamento para o diagnóstico territorial (subsídio para o 

Diagnóstico Situacional Consolidado), identificação e levantamento de propostas para 

solucionar os problemas do saneamento apontados neste panorama, buscando a construção 

referendada de ações e metas para os prognósticos territoriais capazes de subsidiar a 

elaboração do prognóstico do PESB-MG. Eleição de delegados à Conferência Estadual, 

proporcional ao número de Municípios do Território do Saneamento e ao número de 

participantes na pré-conferência, delegados representantes de entidades governamentais e 

não governamentais, e diretos. Encerramento da conferência. 

Para propiciar o levantamento do panorama para o diagnóstico territorial do saneamento, a fim 

de identificar as suas especificidades e temáticas quanto aos serviços de saneamento e aos 

problemas e desafios enfrentados para a almejada universalização do seu acesso pela 

população, algumas perguntas podem ser realizadas aos grupos de participantes como 

estratégia, objetivando, inclusive, incitar o direcionamento das discussões, conforme pode ser 

visto no exemplo a seguir. 

Tipos de perguntas que podem permear alguns temas do levantamento de informações acerca 

do saneamento durante as pré-conferências no que diz respeito ao panorama para o 

diagnóstico territorial:  

Na sua região, quais são os principais problemas de saneamento básico e as principais 

dificuldades para se alcançar a universalização dos serviços? Há problemas de operação e 

manutenção nos serviços onde você mora? (Tema: qualidade dos serviços). 

Como a atual gestão dos serviços na sua região vem contribuindo ou dificultando a 

universalização dos serviços? Há programas de educação sanitária e ambiental? Há coleta 

seletiva de resíduos? Há conselhos ou outro formato para que a população opine sobre os 

serviços? (Tema: políticas e programas existentes e tecnologias sociais em saneamento). 

O que tem sido feito no seu município para o atendimento à população afetada por 

ocorrências climáticas como escassez hídrica e enchente? (Tema: capacidade de lidar 

com extremos climáticos). 

A seguir, são listados alguns tipos de perguntas que podem permear o levantamento de 

opiniões durante as pré-conferências no que diz respeito ao prognóstico territorial:  

Quais suas sugestões de melhoria nos quatro setores do saneamento básico? 

Como essas melhorias transformam ou se articulam em programas ou projetos 

(existentes ou novos)? 

1.1.7.6. PRODUTOS GERADOS 

A partir das contribuições aos Documentos Base para discussão regional, alcançadas nas pré-

conferências (Diagnóstico Situacional Preliminar), acrescidas das ações e metas propostas pela 

sociedade para a reversão do deficiente quadro do saneamento em cada território 

considerando os anseios de sua população, deverão ser elaborados e entregues os 

Diagnósticos e Prognósticos Territoriais com Definição de Ações e Metas, um para 
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cada uma das 07 (sete) pré-conferências, apresentando a síntese dos diagnósticos e 

prognósticos territoriais dos quatro setores do saneamento e seus aspectos transversais. Os 

Diagnósticos e Prognósticos Territoriais com Definição de Ações e Metas deverão 

conter também os mapas consolidados para cada região (semelhantes aos constituintes dos 

Documentos Base), onde devem ser ilustrados os quadros síntese dos diagnósticos territoriais 

do saneamento, apresentando a situação de seus indicadores para os quatro componentes do 

saneamento básico. Os mapas consolidados devem conter ainda as ações propostas e sua 

priorização relacionando as estratégias e as metas (baseadas em indicadores) em harmonia 

com os anseios da população, selecionando alternativas de intervenção para os serviços de 

saneamento e identificando as políticas de subsídios para o atendimento de populações rurais 

e de baixa renda.  

Também deverá ser entregue o Banco Consolidado de Dados Segregados por Território do 

Saneamento, considerado e utilizado para a elaboração destes produtos do Estudo. Constitui 

este novo banco de dados uma sucinta análise das informações dele constituintes, ressaltando 

as alterações decorrentes do aporte proveniente das pré-conferências.   

Os produtos esperados referentes a este item, assim como todos os demais, deverão ser 

previamente disponibilizados para validação do GTI-PESB. São eles os listados no Quadro 

disposto a seguir. 

Produtos gerados – Pré-Conferências 

Diagnósticos e Prognósticos Territoriais com Definição de 

Ações e Metas composto por Cadernos Temáticos e aspectos 

transversais (um para cada Território do Saneamento).  

Banco Consolidado de Dados Segregados (por tema e Território 

do Saneamento), destacando analiticamente alterações provenientes 

do aporte de informações situacionais, ações propostas pela 

sociedade e metas a serem alcançadas considerando seus anseios.  

 

1.1.8. DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO E PROGNÓSTICO 

1.1.8.1. DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO 

Esta etapa será composta pela consolidação do diagnóstico elaborado e validado nas pré-

conferências, compilando as informações adicionais registradas durante os eventos nos sete 

Territórios do Saneamento bem como o devido cruzamento de dados secundários e primários e 

sua coerência. 

Isto feito, o diagnóstico final deverá ser encaminhado ao GTI-PESB para avaliação e 

aprovação. 

1.1.8.2. PROGNÓSTICOS 

Os prognósticos têm como finalidade traçar o provável desenvolvimento futuro para ações, 

projetos e programas, com definição de metas e estratégias de atuação para cada área do 

saneamento. 

Esta etapa será composta pela estruturação, compilação e aprofundamento do desenho das 

proposições de ações, projetos e programas, baseados na priorização delineada nas pré-

conferências regionais. Ainda deverá compor o prognóstico, a definição do arranjo institucional 

do Estado, incluindo a participação social. 

Nessa etapa pretende-se definir as metas a que se quer chegar, baseadas em indicadores. 

Também serão discutidas as metas e possíveis iniciativas a serem implementadas em curto, 
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médio e longo prazos, assim como as estratégias de atuação em cada setor do saneamento, 

abrangendo também os temas transversais. A prospecção implica em adotar um conjunto de 

técnicas para resolução dos problemas, levando em consideração a adoção de tecnologias 

sociais por parte da população. Aqui serão recortadas também as ações inerentes a cada 

realidade territorial, hierarquizando as prioridades das áreas de intervenção. 

Importante salientar que as medidas, ações e metas propostas pelos participantes durante as 

pré-conferências subsidiarão o prognóstico deste Estudo. Esse momento é essencial para 

elencar prioridades de ações e ambientar a população àquilo que o PESB-MG se propõe a 

orientar para melhorias no setor do saneamento. 

Assim como no Plano Nacional, a construção de cenários para a política de saneamento de 

Minas Gerais para os próximos 12 anos será alimentada pelo resultado do diagnóstico 

situacional e das proposições das pré-conferências. Os cenários correspondem aos possíveis 

ambientes futuros onde se desenvolverá o planejamento do setor, com suas diretrizes, 

estratégias, metas e investimentos. Deve-se considerar que o futuro do Estado e do país é 

perpassado por muitas incertezas e modificações na realidade social, econômica e política. 

De acordo com o PLANSAB, foram eleitos três cenários para o planejamento da política de 

saneamento básico no país e o cenário de número um foi tomado como referência. Para o 

Panorama do Saneamento Básico de Minas Gerais será utilizado o mesmo planejamento para 

os cenários conforme demonstra a Tabela 1.1.8.2.1 a seguir; e o cenário I deve ser a 

referência, atualizado sob a ótica do Estado de Minas Gerais tomado o horizonte do projeto 

2030. 
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Tabela 1.1.8.2.1: Principais características dos três cenários de referência do 

PLANSAB 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, (2011). 

CENÁRIOS CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3

Política 

macroeconômica

Elevado crescimento em relação à 

dívida/PIB.

Política macroeconômica orientada 

para o controle da inflação com 

crescimento menor.

Política macroeconômica orientada 

para o controle da inflação com 

crescimento menor.

Papel do Estado / 

Marco regulatório / 

Relação 

interfederativa

O Estado assume seu papel de 

provedor dos serviços públicos e 

condutor das políticas públicas 

essenciais, incentivando a garantia 

de direitos sociais com a 

incorporação da variável ambiental 

em seu modelo de 

desenvolvimento, estimulando o 

consumo sustentável. Estabilidade, 

aprimoramento e fortalecimento 

dos instrumentos jurídicos e 

normativos, com definições claras 

para os atores envolvidos, 

consolidação das funções de gestão 

e relações entre os agentes do setor 

bem estabelecidas. Forte 

cooperação, consorciamento e 

coordenação entre os entes 

federativos com incentivos para 

melhoria das interrelações.

Redução do papel do Estado com a 

privatização na prestação de 

serviços de funções essenciais e 

manutenção das condições de 

desigualdade social. Marcos 

regulatórios existentes, mas pouco 

aplicados e cooperação de baixa 

efetividade e fraca coordenação.

Redução do papel do Estado com a 

privatização na prestação de 

serviços de funções essenciais e 

manutenção das condições de 

desigualdade social. Marcos 

regulatórios existentes, mas pouco 

aplicados e cooperação de baixa 

efetividade e fraca coordenação.

Gestão, 

gerenciamento, 

estabilidade e 

continuidade das 

políticas públicas / 

Participação e 

controle social

O Estado se consolida com avanços 

na capacidade de gestão de suas 

políticas e ações, com 

implementação de diretrizes e 

fundamentos do Estatuto das 

Cidades relativos ao 

desenvolvimento de políticas 

adequadas para os grandes centros 

urbanos. Ampliação da capacidade 

de planejamento integrado e da 

criação de instrumentos capazes de 

orientar políticas, programas e 

projetos, favorecendo políticas de 

Estado com continuidade entre 

mandatos governamentais nos 

diferentes níveis federativos. 

Fortalecimento da participação 

social nos três entes federados, com 

maior influência na formulação e 

implementação das políticas 

públicas, particularmente do 

desenvolvimento urbano. 

O Estado se consolida com avanços 

na capacidade de gestão de suas 

políticas e ações, com 

implementação de diretrizes e 

fundamentos do Estatuto das 

Cidades relativos ao 

desenvolvimento de políticas 

adequadas para os grandes centros 

urbanos. Ampliação da capacidade 

de planejamento integrado e da 

criação de instrumentos capazes de 

orientar políticas, programas e 

projetos, favorecendo políticas de 

Estado com continuidade entre 

mandatos governamentais nos 

diferentes níveis federativos. 

Fortalecimento da participação 

social nos três entes federados, com 

maior influência na formulação e 

implementação das políticas 

públicas, particularmente do 

desenvolvimento urbano. 

Políticas de estado contínuas e 

estáveis, com modelo inadequado 

de crescimento urbano, e 

manutenção da capacidade de 

gestão das políticas e do nível atual 

de participação social (heterogêneo 

nas diversas unidades federativas e 

sem influência decisiva).

Investimentos no 

setor

Crescimento do patamar dos 

investimentos públicos federais em 

relação ao PIB e recursos do OGU 

(como emendas parlamentares, 

programas de governo, PAC) 

submetidos ao planejamento e ao 

controle social.

Manutenção do atual patamar de 

investimentos públicos federais em 

relação ao PIB e recursos do OGU 

(como emendas parlamentares, 

programas de governo, PAC) em 

conformidade com os critérios de 

planejamento.

Manutenção do atual patamar de 

investimentos públicos federais em 

relação ao PIB e recursos do OGU 

(como emendas parlamentares, 

programas de governo, PAC) em 

conformidade com os critérios de 

planejamento.

Matriz tecnológica / 

Disponibilidade de 

recursos hídricos

Desenvolvimento tecnológico, com 

foco na baixa emissão de carbono e 

na adoção dos princípios da Lei 

nº11.445 no uso de tecnologias 

apropriadas, adequadas e 

ambientalmente sustentáveis. 

Adoção de estratégias de 

conservação de mananciais e de 

mecanismos de desenvolvimento 

limpo com ampliação das condições 

de acesso aos recursos hídricos.

Desenvolvimento tecnológico, com 

foco na baixa emissão de carbono e 

na adoção dos princípios da Lei 

nº11.445 no uso de tecnologias 

apropriadas, adequadas e 

ambientalmente sustentáveis. 

Adoção de estratégias de 

conservação de mananciais e de 

mecanismos de desenvolvimento 

limpo com ampliação das condições 

de acesso aos recursos hídricos.

Ampliação da adoção de tecnologias 

sustentáveis, porém de forma 

dispersa, com manutenção do 

cenário de desigualdade no acesso 

aos recursos hídricos.



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

56/104 

 

Vale salientar que as condições climáticas do Estado de Minas Gerais deverão ser 

contempladas na análise, principalmente seus extremos climáticos. O planejamento da 

utilização dos recursos hídricos e as contingências relativas ao saneamento básico devem levar 

em conta essa realidade, com destaque para as especificidades de cada bacia hidrográfica e 

sua inserção no desenvolvimento socioeconômico da região. Há que se manter, portanto, a 

complementariedade e a sinergia entre o PESB-MG e o PERH durante todo o processo de 

diagnóstico e prognóstico das variáveis ambientais. Há também que checar-se a avaliação e 

revisão feitas no PLANSAB recentemente através de consulta realizada pela Secretaria Nacional 

de Saneamento do Ministério das Cidades. 

1.1.8.3. INDICADORES PARA A DEFINIÇÃO DAS METAS DE CURTO, MÉDIO E 

LONGO PRAZO. 

Para a definição das metas de curto, médio e longo prazo adotadas no PESB-MG será 

necessário conhecer a evolução histórica e a situação dos indicadores dos quatro componentes 

do saneamento básico no Estado. O Plano Nacional selecionou 23 indicadores, relativos aos 

serviços de saneamento e à gestão institucional, que poderão ser utilizados para o 

estabelecimento das metas progressivas de expansão e qualidade dos serviços em Minas 

Gerais (Tabela 1.1.8.3.1). Entretanto, como o Estado conta com um número maior de bases 

de dados acerca dos serviços de saneamento, o total de indicadores pode ser ampliado, suas 

definições podem ser mais apuradas ou mesmo modificadas. Tais alterações vão depender da 

disponibilidade de informações. Vale lembrar que as metas serão instituídas para os 07 

Territórios do Saneamento e para o Estado como um todo. 

As macrodiretrizes e estratégias para o PESB-MG serão definidas com o propósito de garantir a 

efetividade das ações para a concretização das metas estabelecidas. Assim sendo, faz-se 

mister definir primeiro os indicadores e, consequentemente, as metas para a posterior 

determinação das macrodiretrizes e estratégias. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

57/104 

 

Tabela 1.1.8.3.1: Indicadores selecionados para as metas do Plano Nacional que 

poderão ser utilizados para o PESB-MG 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL (2011, p.161). 

A1
Número de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço ou 

nascente com canalização interna/Total de domicílios

A2
Número de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição e por poço ou nascente 

com canalização interna/Total de domicílios urbanos

A3
Número de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço ou nascente 

com canalização interna/Total de domicílios rurais

A4

Número de municípios com amostras de coliformes totais na água distribuída em desacordo 

com o padrão de potabilidade (Portaria 2.914/2011) no ano/Número total de municípios com 

controle de coliformes totais na água distribuída no ano

A5
Número de domicílios atingidos com, pelo menos, uma intermitência no abastecimento de 

água no mês/Número total de economias residenciais

A6
Índice de perdas na distribuição de água (Volume de água disponibilizado-Volume de água 

consumido)/(Volume de água disponibilizado)

A7
Número de prestadoras que cobram pelo serviço de abastecimento de água/Total de 

prestadores

E1
Número de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os 

excretas ou esgotos sanitários/Total de domicílios

E2
Número de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas 

ou esgotos sanitários/Total de domicílios urbanos

E3
Número de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou 

esgotos sanitários/Total de domicílios rurais

E4
Índice de tratamento de esgoto coletado (Volume de esgoto tratado/Volume de esgoto 

coletado)

E5

Número de domicílios (urbanos e rurais) com renda até três salários mínimos mensais que 

possuem unidades hidrossanitárias/Total de domicílios com renda até três salários mínimos 

mensais

E6
Número de prestadoras de serviço que cobram pelos serviços de esgotamento 

sanitário/Total de prestadoras

R1
Número de domicílios urbanos atendidos por coleta direta (porta-a-porta) de resíduos 

sólidos/Total de domicílios urbanos

R2
Número de domicílios rurais atendidos por coleta direta (porta-a-porta) e indireta de 

resíduos/Total de domicílios rurais

R3
Número de municípios com presença de lixão ou vazadouro de resíduos sólidos/Total de 

municípios

R4
Número de municípios com coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares/Total de 

municípios

R5 Número de municípios que cobram taxa de lixo/Total de municípios

D1
Número de municípios com inundações e/ou alagamentos na área urbana nos últimos cinco 

anos/Total de municípios

G1
Número de municípios com órgão de planejamento para as ações e serviços públicos de 

saneamento básico/Total de municípios

G2 Número de municípios com Plano de Saneamento ou Ambiental/Total de municípios

G3
 Número de municípios com serviços públicos de saneamento básico fiscalizados e 

regulados/Total de municípios

G4
Número de municípios com instância de controle social das ações e serviços públicos de 

saneamento básico (Conselho da Cidade, de Saneamento ou outro)/Total de municípios

INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO
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1.1.8.4. ELABORAÇÃO DO VOLUME QUE COMPÕE O PROGNÓSTICO  

O prognóstico final deve compilar os prognósticos territoriais, fazendo levantamento das ações 

necessárias e alternativas para a universalização dos serviços de saneamento. Nesse volume, 

deverão estar relacionadas as proposições relatadas inclusive nas pré-conferências. Esse 

volume deverá ser orientado para a identificação das necessidades de modificação das 

soluções existentes e de alteração da matriz tecnológica vigente com o objetivo de compor a 

visão do PESB-MG para adequação às especificidades, o enfrentamento da expansão da 

cobertura populacional e alcançar a universalização do atendimento. Nele, deverão ser 

relacionadas as estratégias e as metas (baseadas em indicadores), selecionando alternativas 

de intervenção para os serviços de saneamento, identificação das políticas de subsídios para o 

atendimento de populações rurais e de baixa renda. Uma visão de futuro tem de ser 

trabalhada considerando as metas estipuladas para cenários de curto, médio e longo prazo.  

O prognóstico deve, portanto, fazer simulações quanto à situação do saneamento básico no 

Estado, considerando os resultados das pré-conferências regionais, desenvolvendo e 

formulando ações necessárias e alternativas para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 

definidas (universalização dos serviços de saneamento) para o PESB-MG no horizonte temporal 

de 12 anos. 

O prognóstico compilado deve apresentar: 

(a) cenários de tendências e visão de futuro. Assim como no PLANSAB, a construção de 

cenários para a política de saneamento de Minas Gerais para o longo prazo será alimentada 

pelos resultados das pré-conferências regionais. Os cenários correspondem aos possíveis 

ambientes futuros onde se desenvolverá o planejamento do setor, com suas diretrizes, 

estratégias, metas e investimentos; 

(b) uma prospecção – adoção de conjunto de técnicas para a resolução dos problemas - 

quanto às alternativas de cenários. Deve conter a definição de objetivos, programas e metas: 

devem ser elaborados de forma a serem quantificáveis e a orientar a definição de metas e 

proposição dos programas, projetos e ações nos quatro componentes do saneamento básico, 

na gestão e em temas transversais tais como capacitação, educação ambiental e inclusão 

social. As metas do PESB-MG são os resultados mensuráveis que contribuem para que os 

objetivos sejam alcançados, devendo ser propostas de forma progressiva e gradual e estar 

apoiadas em indicadores;  

c) mecanismos de articulação e integração das políticas, programas e projetos de saneamento 

básico com as de outros setores correlacionados (saúde, habitação, meio ambiente, recursos 

hídricos, educação) visando a efetividade das ações preconizadas; como procedimentos e 

mecanismos para a compatibilização com as Políticas e os Planos Nacional e Estadual de 

recursos hídricos, saúde e meio ambiente;  

d) análise e seleção das alternativas de intervenção visando à melhoria das condições 

sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais, através do conhecimento sobre as 

condições qualitativas e quantitativas dos serviços de saneamento prestados. Tais alternativas 

terão por base as carências atuais dos serviços de saneamento básico. As diretrizes, 

alternativas, objetivos e metas, programas e ações do PESB-MG devem contemplar definições 

com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possível formular os projetos 

técnicos e operacionais para a sua implementação, operação e manutenção sustentáveis sob 

os diversos aspectos; 

e) Projeção dos investimentos necessários e das possíveis fontes para alocação de recursos 

buscando a universalização dos serviços, no horizonte de planejamento do PESB-MG, de 

acordo com os projetos, alternativas e cenários desenvolvidos. A estimativa das demandas e 

os cálculos dos investimentos em abastecimento de água para consumo humano; esgotamento 
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sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas demandarão as seguintes informações: 

Tabela 1.1.8.4.1. Estimativa das demandas e cálculo dos investimentos por 

dimensões de saneamento 

Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

Drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas 

Diagnóstico contendo informações 
sobre o panorama da prestação 
dos serviços com relação à 
distribuição de água, além da 
coleta e tratamento de esgoto; 

Diagnóstico contendo informações 
sobre o panorama da prestação dos 
serviços com relação à geração per 
capita, coleta comum, coleta seletiva, 

destinação final ambientalmente 
adequada e reciclagem por município; 

Diagnóstico contendo 

informações sobre as áreas de 
expansão urbana e as áreas 
urbanizadas que sofrem com 
inundações, além do 
levantamento das condições 
da infraestrutura existente; 

Matriz Tecnológica utilizada e 
proposta nas expansões e 

reposições; 

Definição das metas de 
atendimento; 

Levantamento sobre a vida útil das 
infraestruturas imprescindíveis para a 

prestação dos serviços (aterros 
sanitários, UTC’s, equipamentos, 
máquinas, etc.); 

Definição das metas de 
atendimento; 

Levantamento sobre a cobrança 
de taxas ou tarifas para a 

prestação dos serviços, além de 
quantificá-las quando existirem; 

Levantamento sobre a cobrança de 
taxas ou tarifas para a prestação dos 

serviços, além de quantificá-las 
quando existirem; 

Modelo de estimativa de 

custos. 

Informações operacionais e 
gerenciais da Copasa (IBO-IBG) e 

de outros prestadores; 

Definição de qual a solução de 
destinação final dos resíduos sólidos 
ambientalmente adequada em áreas 
urbanas e rurais (aterro sanitário e 

unidades de compostagem precedidas 
de triagem), ou seja, a matriz 

tecnológica a ser adotada; 

 

Capacidade instalada das 
unidades já existentes; 

Definição das metas de coleta e 
disposição/destinação final; 

 

Planos de Investimentos; 
Definição de gestão consorciada, ou 
seja, se a prestação dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos seguirá o modelo de formação 
de consórcios intermunicipais para a 
gestão compartilhada, evidenciando 

quais municípios já operam dessa 
forma e a expectativa de formação de 
novos consórcios. Essa questão 
influencia diretamente na necessidade 
de investimentos, visto que o ganho 
de escala proporciona preços mais 
baixos; 

 

Planos Municipais de Saneamento 
Básico (PMSB's); 

Contratos; 

Modelos de Estimativa de Custos. 

Modelo de custos de implantação, 

operação e manutenção por habitante 
das infraestruturas imprescindíveis 
para a prestação dos serviços. Além 
dos custos para desativação e 

recuperação ambiental dos lixões e 
aterros controlados. 

 

 
Logística de Compra e venda 
(comercialização) dos recicláveis. 

 

 

A estimativa das demandas e os cálculos dos investimentos em abastecimento de água e 

esgotamento sanitário serão desenvolvidos a partir de revisões e atualizações do estudo 

realizado no âmbito do Plano Nacional de Saneamento Básico. A estimativa das necessidades 

de investimentos em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos envolverá ao menos a 
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atualização do estudo “Estimativa do déficit de investimento em coleta de lixo, desativação de 

lixões e implantação de aterros sanitários no Brasil” (SQA/MMA, 2002). Para a definição dos 

investimentos em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, as seguintes parcelas serão 

consideradas: a implantação de sistemas de drenagem nas áreas de expansão urbana; a 

reposição dos sistemas ao longo do horizonte da simulação; a reposição dos sistemas de 

drenagem clássicos conforme descritos na PNSB (2008); a adequação dos sistemas de 

drenagem em áreas urbanizadas que sofrem com inundações; e a perspectiva da não 

canalização aberta ou fechada, usando parques lineares e preservando os rios como 

condutores de água e embelezadores das paisagens. 

f) análise das alternativas de gestão dos serviços: exame das alternativas institucionais para o 

exercício das atividades de prestação de serviços, regulação, fiscalização e controle social, 

definindo órgãos estaduais competentes, sua criação ou reformulação do existente, devendo-

se estimular a cooperação regional (entre municípios) para suprir deficiências, ganhar 

economia de escala e obter serviços mais eficientes e eficazes para as necessidades específicas 

de escala regional; 

g) necessidades dos serviços públicos de saneamento básico: as projeções das demandas, por 

serviço deverão ser estimadas para o horizonte do plano, considerando a definição de metas 

para: curto prazo; médio prazo; longo prazo conforme definição anterior. 

h) proposta de hierarquização das áreas de intervenção prioritária: os programas, projetos, 

metas e ações devem ser consolidados, naquilo que couber, a partir de critérios de 

hierarquização das áreas de intervenção prioritária, conforme metodologia a ser definida a 

partir de um conjunto de indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de 

saneamento básico; 

i) para atendimento do conteúdo mínimo do Art. 19 da Lei nº 12.305/2010, deverão ser 

definidas metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas 

a minimizar o volume de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada; 

A projeção populacional (urbana, urbana sede e rural) deverá compreender, no mínimo, o 

horizonte do PESB-MG (2030) e estar apoiada nos censos demográficos oficiais (IBGE-2010) e 

outros estudos que indicam projeções populacionais justificados e reconhecidos nacionalmente.  

Estimativa dos investimentos necessários à expansão e reposição das unidades para o 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo de águas pluviais baseado nas metas estabelecidas no estudo da visão 

estratégica e na futura matriz tecnológica. 

1.1.8.5. PROGRAMAS E PROJETOS: PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 

Nessa etapa serão definidos os programas e seus respectivos projetos estaduais, tendo como 

base os programas estruturantes previstos no PLANSAB cotejados com a realidade em Minas 

Gerais. 

Serão definidas também a estrutura institucional necessária à efetivação desses programas e 

as formas de captação de financiamentos e destinação de recursos, além das alterações de leis 

ou proposição de novas leis. Deverão ser elencadas ações imediatas e com prazos estimados e 

programação de ações específicas para população rural e de baixa renda. Também aqui devem 

ser propostos programas e projetos para manter permanentes atividades de educação 

ambiental, de capacitação funcional, assim como prever mecanismos de revisão periódica do 

PESB–MG. 

Os programas de governo previstos determinarão ações a serem atendidas nos prazos 

estipulados e que representem as aspirações sociais, visando o atendimento das demandas e 
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prioridades da sociedade. Os programas criados deverão seguir eixos definidos nos debates 

públicos. Podem ser elaborados também programas e projetos nas áreas de emergência e 

contingência, com previsão de riscos e desastres, planos de racionamento e aumentos de 

demandas temporárias e diretrizes para articulação com outros Planos, como os da Defesa 

Civil. 

Deverão constar os resultados da compilação das informações das etapas anteriores, ou seja, 

os cenários estabelecidos com suas respectivas ações e metas (curto, médio e longo prazo) e 

os  programas e projetos devem ter relatada sua interface com outros programas e projetos 

de outras instâncias governamentais ou mesmo do governo de Minas Gerais, suas fontes de 

financiamento e formas de acompanhamento e avaliação. A realização dos investimentos e dos 

programas deve vir acompanhada de cronograma para sua execução. Devem ser 

hierarquizados os programas de acordo com seus objetivos de implementação a curto, médio e 

longo prazo. Também serão estipulados programas e projetos de monitoramento e avaliação 

periódicos do Plano. Aqui será incorporado o resultado das discussões, com vistas à avaliação 

de todo o Plano. Na possibilidade de criação do Fundo Estadual de Saneamento – FES, devem 

ser avaliados os demais fundos já existentes, a modelagem institucional para sua gestão e a 

hierarquização para os critérios (necessariamente epidemiológicos e sanitários) na alocação de 

recursos. 

1.1.8.6. PLANO DE CONTINGÊNCIA A EVENTOS DE RISCO OU DESASTRES. 

Esse documento utilizará a síntese do diagnóstico e dos condicionantes ou fatores de risco e as 

proposições quanto às situações de extremos climáticos (secas e inundações) para elaborar 

estratégias frente a essas situações para todos os componentes do saneamento básico, 

inclusive com adoção de mecanismos tarifários. 

1.1.8.7. PRODUTOS GERADOS 

O produto 4 denominado Diagnóstico Situacional Consolidado e Prognóstico com 

Definição de Ações e Metas deverá ser composto por três partes, quais sejam: diagnóstico 

consolidado, prognóstico com definição de ações e metas e também pelo material de 

embasamento e orientação para a realização da conferência estadual “Unindo Minas pelo 

Saneamento”. 

A partir dos diagnósticos e prognósticos territoriais, deverá ser realizado o diagnóstico 

consolidado da situação do saneamento de cada um dos Territórios do Saneamento do Estado 

de Minas Gerais, constituindo assim o Relatório Temático Situacional Consolidado. 

Portanto, deverão ser elaborados 7 (sete) Relatórios Temáticos Situacionais Consolidados, 

contendo a temática do saneamento (água, esgoto, resíduos e drenagem) e seus aspectos 

transversais. Também deverá ser elaborado para cada Território do Saneamento, considerando 

inclusive os prognósticos territoriais, um volume do Prognóstico – Ações e alternativas 

para a universalização, que igualmente, deverá abordar os temas do saneamento e seus 

aspectos transversais. Por sua vez, a estimativa de investimentos necessários à expansão e 

reposição das unidades para os sistemas de saneamento de cada Território do Saneamento 

(em todos os seus temas), embasado nas metas estabelecidas bem como na matriz 

tecnológica futura, deverá compor cada um dos 7 (sete) volumes do Prognóstico – 

Alternativas de investimentos necessários à expansão e reposição de unidades para 

a universalização. A realização dos investimentos deve vir acompanhada de cronograma 

para a sua execução. 

Ao seu tempo, os Programas e Projetos – Priorização de ações devem ser compostos por 

7 (sete) volumes, um para cada Território do Saneamento (em todos os seus temas). 

No que tange ao Plano de Contingência – Eventos de risco ou desastres, o mesmo 

deverá ser composto por cadernos temáticos e constituído por 7 (sete) volumes, um para cada 

um dos Territórios do Saneamento.     
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Todo este material (produto 4), assim como todos os demais produtos então gerados no 

Estudo, deverá ser encaminhado para validação no GTI-PESB e, após a sua aprovação, deverá 

ser sintetizado em um Documento Base (assim como deverá ser feito para as pré-

conferências regionais), para discussão na Conferência Estadual “Unindo Minas pelo 

Saneamento”. Este documento deve ser de fácil leitura e assimilação, e deverá ser impresso e 

entregue aos participantes para subsidiar as discussões durante a conferência. O Documento 

Base que sustentará a Conferência Estadual, busca fomentar as discussões previstas no 

encontro. Nele deverá constar a síntese da compilação das informações de todas as etapas 

anteriores. 

Para a realização desse evento, também deverá ser elaborado um Material para a 

Conferência Estadual. Este material impresso contendo a metodologia, programação e todo 

o desenvolvimento de atividades a serem aplicadas na conferência, assim como o esboço de 

todo o material a ser utilizado no encontro, deve ser entregue para apreciação e aprovação 

prévia do GTI-PESB. 

O quadro disposto a seguir lista os produtos esperados referentes a este item. 

Produtos gerados – Diagnóstico consolidado e Prognóstico 

Relatório Temático Situacional Consolidado composto pelas 

temáticas do saneamento e aspectos transversais de cada Território 

do Saneamento e da situação geral do Estado. 

Prognóstico – Ações e alternativas para a universalização 

composto por Cadernos Temáticos e aspectos transversais (um para 

cada Território do Saneamento). 

Prognóstico – Alternativas de investimentos necessários à 

expansão e reposição de unidades para a universalização 

composto por Cadernos Temáticos (um para cada Território do 

Saneamento). 

Programas e Projetos – Priorização de ações composto por 

Cadernos Temáticos (um para cada Território do Saneamento). 

Plano de contingência – Eventos de risco ou desastres, 

composto por Cadernos Temáticos (um para cada Território do 

Saneamento). 

Documento Base para discussão na Conferência Estadual (cópias 

deverão ser distribuídas para os participantes). 

Material para a Conferência Estadual – material impresso 

contendo inclusive a programação da Conferência Estadual (para ser 

distribuído aos participantes). 

 

1.1.9. CONFERÊNCIA ESTADUAL “UNINDO MINAS PELO SANEAMENTO” 

A última etapa do trabalho aqui proposto consiste em consolidar os resultados das informações 

tratadas nas etapas anteriores, incluindo cenários para o saneamento básico em Minas Gerais, 

estabelecidos com suas respectivas ações e metas (curto, médio e longo prazos) e os 

programas e projetos respectivos. 

O PESB-MG deve abranger todo o território do Estado, a partir da divisão regional estabelecida 

por esse documento, para o horizonte de 2030, com revisões a cada quatro anos. A proposta 

final deve atender todas as especificações deste termo de referência e trazer como anexos, de 

forma consolidada, todos os dados e informações consultadas, apresentadas em forma de 

banco de dados, cuja modalidade deve ser aprovada pelo GTI-PESB. 

Nessa etapa também devem ser estipulados programas e projetos de monitoramento e 

avaliação periódicos do Plano. O monitoramento do PESB-MG ocorrerá após a sua finalização e 

deverão aqui ser criados sistemas e procedimentos para avaliação de forma a manter a 
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população sempre a par das mudanças que o governo estadual deve fazer, utilizando os canais 

de participação social implementados por meio da REDIC. Para melhor acompanhar a execução 

do Plano é fundamental reforçar o estabelecimento dos indicadores de monitoramento para a 

participação.  

Para consolidar e validar o trabalho, deve ser realizada, em Belo Horizonte, uma Conferência 

Estadual sobre Saneamento intitulada “Unindo Minas pelo Saneamento”. A conferência terá 

caráter deliberativo sobre o estudo apresentado e a proposta preliminar do PESB-MG. A 

conferência deverá contar com a representação de todos os agentes envolvidos no Estado com 

a temática do saneamento: poder público estadual e municipal, prestadores de serviços, 

órgãos e agências reguladoras, sociedade civil organizada (entidades de classe e sindicais, 

movimentos sociais, comitês de bacia, conselhos estaduais e municipais de Saneamento, 

Saúde, Meio Ambiente e Educação) que serão eleitos como delegados à ela nas pré-

conferências e eventuais convidados sem participação nas deliberações. 

O evento deverá ter duração de 1 dia para as discussões e encaminhamentos, com uma 

abertura anterior ao início dos trabalhos propriamente dito, e a metodologia empregada para a 

sua realização deverá permitir apresentar o trabalho realizado em todas as suas dimensões. 

A programação deverá constar da apresentação do processo metodológico de elaboração do 

PESB-MG e seus objetivos, processo de nivelamento de informações sobre o saneamento 

básico, apresentação e discussão do quadro do saneamento do Estado.  

Posteriormente devem ser apresentadas as propostas para solucionar os problemas do 

saneamento apontados no panorama, buscando a construção referendada de ações e metas 

dos prognósticos territoriais que comporão o prognóstico do PESB-MG.  

Para finalizar, cabe à conferência validar a proposta de hierarquização das áreas de 

intervenção prioritária dos programas, projetos, metas e ações, conforme metodologia a ser 

definida pela CONTRATADA e validada pelo GTI-PESB. 

Todos os trabalhos serão coordenados e acompanhados pelo GTI-PESB, ficando à cargo da 

CONTRATADA a organização do espaço e do tempo e a condução dos trabalhos a serem 

desenvolvidos durante a conferência. 

1.1.9.1. PRODUTOS GERADOS 

A partir das discussões e deliberações da conferência estadual, deverá ser elaborado um 

Relatório – Conferência Estadual, apontando as contribuições e validações alcançadas no 

encontro, sobretudo referente às ações e metas propostas considerando os anseios da 

sociedade mineira para o alcance da universalização do acesso aos serviços de saneamento, 

tendo em vista o arranjo institucional necessário do governo do Estado.   

Também deverá ser entregue a Proposta Preliminar do Panorama do Saneamento 

Básico no Estado de Minas Gerais, produto elaborado com base em todos os documentos 

anteriores, que depois de aprovado pelo GTI-PESB, deverá ser elaborado o produto final, uma 

Versão Preliminar do PESB-MG, com vistas a compor o Plano Estadual de Saneamento 

2018/2030. 

Produtos gerados – Conferência Estadual Unindo Minas pelo 

Saneamento 

Relatório – Conferência Estadual contendo as discussões, 

sugestões, apontamentos e encaminhamentos realizados durante a 

Conferência Estadual. 

Proposta Preliminar do Panorama do Saneamento Básico no 

Estado de Minas Gerais elaborado a partir da compilação e 

análise/síntese de todas as etapas anteriores do Estudo. 
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Produto final - Versão Preliminar do PESB-MG 

 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO: 

É vedado à contratada subcontratar partes ou a totalidade do objeto desta licitação. 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA: 

R$ 2.090.118,96 (dois milhões, noventa mil, cento e dezoito reais e noventa e seis 

centavos). 

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 

1 – De acordo com a Constituição Federal, compete à União “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos” 

(artigo 21, inciso XX, BRASIL, 1988). O seu artigo 192 estabelece que “o Estado formulará a 

política e os planos plurianuais estaduais de saneamento básico”.  

2 – A Lei Estadual nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, dispõe: 

Art. 10 - Fica instituído o Plano Estadual de Saneamento Básico - PESB, destinado a articular, 

integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a 

execução da política estadual de saneamento básico. 

Parágrafo único - O PESB é o instrumento hábil para orientar a aplicação dos recursos 

financeiros do Estado em saneamento básico. 

  

Art. 11 - O PESB será quadrienal e conterá, entre outros elementos: 

I - avaliação e caracterização da situação da salubridade ambiental no Estado, por meio de 

indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

II - objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante planejamento integrado, com base em 

outros planos setoriais e regionais; 

III - metas de curto e médio prazo. 

3 – O inciso II do art. 36 da Lei Estadual 22.257/2016, que estabelece a estrutura orgânica da 

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, 

prevê como competência da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR) 

a formulação de planos, propostas e estratégias na área de saneamento básico. 

4 - Finalmente, o Decreto n° 46.775/2015 instituiu o Grupo de Trabalho Intergovernamental 

com a finalidade de elaborar o Plano Estadual de Saneamento Básico – GTI-PESB. 

Frente à situação descrita, com o Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB-MG), que está 

previsto desde a lei sobre saneamento de Minas Gerais, de 1994, pretende-se diagnosticar, 

sistematizar, avaliar os arranjos institucionais responsáveis por esses serviços, propor 

projetos, programas e ações visando a universalização do saneamento básico em Minas 

Gerais. A elaboração do plano será coordenada pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental, 

instituído pelo Decreto n° 46.775/2015, tendo como órgão coordenador central a Secretaria de 

Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR), com a participação de diversas 

instituições estaduais, tais como a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); 
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Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM); Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (ARSAE), Fundação João Pinheiro (FJP); 

assim como todos os órgãos que realizam atividades ou ações de saneamento ou que guardam 

interfaces com a questão, que segundo um diagnóstico dos principais atores governamentais 

envolvidos alcançam mais de 20, como, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde, a 

COPANOR, a SEDINOR, a RURALMINAS, a EMATER, dentre outros. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2013), situação 

não alterada significativamente nos dados apresentados em 2014, e com o Sistema Estadual 

de Informações sobre Saneamento (SEIS, 2011) a cobertura por Sistema de Abastecimento de 

Água no Estado de Minas Gerais é de 87,22%, e nas regiões mais carentes tem-se: Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri com 69,5% e Norte com 75,33%. Esses dados apontam para mais de 

2.650.000 mineiros que não possuem acesso a água tratada, direito humano inalienável 

conforme a ONU; os dados sobre esgotamento sanitário são muito mais graves, haja vista que 

a cobertura no Estado de Minas Gerais por esses serviços alcança, conforme o SEIS, 74,53%, 

e 48,61% no Vale do Jequitinhonha e Mucuri e apenas 37,26% na região Norte, indicando 

mais de 5 milhões de mineiros sem esses serviços. O tratamento dos esgotos coletados está 

em torno de 40%, indicando então que de todo o esgoto gerado em Minas Gerais, no máximo 

30% recebe algum tipo de tratamento antes de ser lançado nos rios. Além disto, em média 

35% de água captada e tratada são perdidos devido a vazamentos, ligações clandestinas, falta 

de medição ou medições incorretas no consumo de água, resultando em prejuízo de bilhões 

para os cofres públicos. Os dois outros componentes do saneamento, segundo a Lei 

11.445/2007, manejo e destinação adequada dos resíduos sólidos, como também o manejo 

das águas pluviais urbanas e as macro e micro drenagens, estão em situação ainda mais 

alarmante, o que pode ser constatado nos lixões tão presentes em quase todos os municípios 

mineiros e nas enchentes, a cada época de chuvas. 

Nesse contexto, o PESB-MG se consolida como instrumento crucial de planejamento para o 

enfrentamento dos desafios acima elencados, de maneira a garantir a universalização dos 

serviços de saneamento em Minas Gerais. 

5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO: 

A modalidade escolhida para a realização da contratação é a CONCORRÊNCIA PÚBLICA. De 

acordo com a Lei de Licitações – Lei nº 8.666 de 1993, essa é uma modalidade entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atendem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

O tipo de licitação a ser utilizado é o TÉCNICA E PREÇO, tendo em vista a natureza intelectual 

do trabalho a ser realizado, conforme exigência do Art. 46 da Lei nº 8.666 de 1993. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

A qualificação técnica exigida englobará três perspectivas distintas, quais sejam, a qualificação 

das empresas participantes do certame, aqui denominadas Empresas Licitantes (ou Empresas 

Principais, em casos de Consórcios), a qualificação do corpo técnico que conduzirá os 

trabalhos, aqui denominado Equipe Técnica e a qualificação do plano de trabalho a ser 

apresentado para elaboração dos produtos. Para tal, serão exigidos, para cada uma delas, 

determinados requisitos, visando à execução do objeto contratado nos moldes e na qualidade 

pretendidos. 

6.1. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

A PROPONENTE deverá possuir experiência na execução de objetos similares ao contratado. 

Entende-se como objeto similar Planos, Estudos Técnicos, Diagnósticos e Prognósticos, Planos 

de Gestão, voltados para a temática do Saneamento Básico em todas ou alguma de suas 

dimensões (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 
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manejo de águas pluviais). Esses objetos serão necessariamente validados pela comissão de 

licitação. 

Desta forma, visando a comprovação da referida experiência, a Empresa Licitante (ou Empresa 

Principal, caso se trate de um Consórcio) deverá apresentar: 

 Atestado ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da Empresa Licitante, comprovando sua experiência – qualificação da empresa; 

 Os atestados e/ou declarações apresentados, para qualificação da Empresa Licitante, 

devem conter os dados contratuais dos serviços (número, ano e contrato), 

especificação do serviço desenvolvido e responsabilidade da Empresa; 

 A comprovação da referida experiência é obrigatória e requisito necessário para 

qualificar a Empresa Licitante; 

 A não comprovação dos requisitos mínimos enseja a eliminação da PROPONENTE. 

Ademais, ressalta-se que, para a prestação dos serviços deste Termo de Referência (TR), a 

empresa deverá dispor de todos os meios técnicos necessários para a entrega dos produtos 

relacionados. 

6.2. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

O presente trabalho deverá ser elaborado por profissionais devidamente qualificados, que 

deverão compor a equipe técnica, sendo desejável comprovada experiência de trabalho, de 

acordo com as exigências para cada perfil técnico indicadas na Tabela 6.2.1. Equipe técnica 

e experiência a ser comprovada. 

Para realização dos trabalhos, será necessária a formação de equipe em número compatível 

com o cronograma, composta por profissionais em número suficiente a atender os 

levantamentos previstos. 

A equipe técnica envolvida na elaboração do PESB-MG deverá ter caráter multidisciplinar, 

composta por 15 (quinze) profissionais com os perfis técnicos indicados na Tabela 6.2.1, sendo 

que a equipe técnica obrigatoriamente deverá apresentar o número de profissionais indicado 

para cada um dos perfis de 1 a 10 e coordenador. 
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Tabela 6.2.1. Equipe técnica (perfil técnico e experiência desejada) 

 

 

A comprovação mínima exigida para qualificação da Empresa Licitante deverá ser feita por 

meio da comprovação da formação acadêmica do profissional (perfil técnico). A não 

comprovação deste requisito mínimo para quaisquer dos profissionais enseja a eliminação da 

PROPONENTE. 

Ressalta-se que os profissionais deverão estar inscritos nos respectivos Conselhos Regionais, 

quando for o caso. 

6.2.2. DA SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Apresentando-se a necessidade de substituição de profissional alocado no projeto, por 

iniciativa da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA, deverá ser indicado, por esta última, 

substituto que tenha o nível de experiência e qualificação técnica correspondente ou superior 

ao profissional substituído. 

A solicitação da referida substituição deverá ser realizada formalmente e passará pela 

avaliação e aprovação da CONTRATANTE. 

Coordenador Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4

Número de 

profissionais
1 4 1 2 1

Perfil técnico

Profissional da área de 

engenharia (Ambiental, Civil  ou 

Sanitarista) com título de 

doutorado

Engenheiro (Ambiental, Civil  ou 

Sanitarista). Especialista com 

nível de pós-graduação

Especialista com nível de pós-

graduação ou especialização 

em saneamento básico e/ou 

políticas públicas

Especialista em engenharia 

sanitária
Demógrafo ou Estatístico

Experiência desejada                         

Experiência em coordenação ou 

responsável técnico na 

elaboração de Planos, Projetos, 

Programas na área de 

saneamento em nível federal, 

estadual ou municipal. 

Conhecimento

do cenário atual das políticas 

públicas de saneamento básico 

e áreas correlatas, dos

instrumentos e modelos de 

gestão. Experiência em 

coordenação de estudos e 

projetos de caráter

multidisciplinar e que 

envolvam a articulação com 

diferentes instituições.

Trabalhos na formulação, 

execução e acompanhamento 

de Planos, Programas e 

Projetos na área de 

saneamento, atendendo a 

demanda pública ou privada 

em nível federal, estadual ou 

municipal. Conhecimento dos 

aspectos técnicos, dos 

instrumentos legais e das 

interfaces que se

relacionem ao setor e aos 

diferentes aspectos conceituais 

em temas de interesse 

estratégico e cujos assuntos 

requeiram acúmulo de 

conhecimento para formulação 

do Plano. Experiência em

coordenação de trabalhos 

multidisciplinares e 

articulação institucional.

Experiência em gestão 

governamental nos aspectos 

técnicos relativos à 

formulação, implementação e 

avaliação de políticas 

públicas,administração 

orçamentária, legislação 

econômico-fiscal, 

orçamentária, sistema de 

informações, indicadores 

sociais, com vistas à 

adequação da política 

orçamentária ao 

desenvolvimento econômico.

Experiência comprovada em 

estudos, pesquisas e gestão na 

área temática dos componentes 

do Saneamento Básico, 

planejamento, políticas 

públicas, com liderança, 

capacidade de articulação, 

domínio do tema e contato com 

os principais atores 

envolvidos.

Experiência em análise de 

políticas públicas, indicadores 

sociais, definição de 

indicadores e índices, 

projeções, correlações de 

indicadores, projeção 

populacional, com visão 

regional.

Perfil Profissional
Equipe técnica

Perfil 5 Perfil 6 Perfil 7 Perfil 8 Perfil 9 Perfil 10

Número de 

profissionais
1 1 1 1 1 1

Perfil técnico (título)
Economista ou Cientista 

Político
Especialista em Saúde Pública

Sociólogo, Pedagogo ou 

Assistente Social
Analista de banco de dados Graduação em Direito

Profissional da área de gestão 

pública, geografia e/ou 

engenharia sanitária,civil  ou 

ambiental, ou 

urbanista/arquiteto

Experiência desejada                         

Experiência em análise de 

políticas públicas, indicadores 

sociais, definição de 

indicadores e índices, 

projeções, correlações de 

indicadores, política macro-

econômica, estrutura/política 

tarifária, políticas de 

investimentos e aspectos 

econômicos da regulação.

Experiência em planejamento e 

avaliação de políticas públicas 

de saúde pública e 

epidemiologia, gestão de 

programas e/ou projetos de 

saúde pública, vigilância em 

saúde, indicadores sociais, 

manuseio de base de dados e 

análise epidemiológica.

Experiência em formulação, 

execução e acompanhamento 

de planos, programas e 

projetos com participação 

social. 

Experiência em operação e 

gerenciamento de bancos de 

dados informatizados, software 

básico e aplicativo, planilhas 

eletrônicas. Domínio de 

ferramentas do MS Office, 

comunicação de dados.

Experiência em estudos 

institucionais na área de 

saneamento básico. 

Conhecimento dos 

instrumentos legais que se 

relacionem ao setor, em 

especial leis de prestação de 

serviços e de regulação e 

direito urbano, com enfoque 

especial na legislação federal.

Experiência em planejamento e 

estudos nacionais sobre o 

desenvolvimento urbano, 

processos de planejamento 

urbano e formulação e análise 

de políticas nessa área. Com 

conhecimento ainda em 

relação à área de Meio 

Ambiente, nos aspectos e 

legislação aplicável ao 

Saneamento Básico.

Perfil Profissional
Equipe técnica
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6.3.  QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

A Empresa Licitante (ou Empresa Principal, caso se tratar de Consórcio de Empresas 

Licitantes), deverá apresentar Plano de Trabalho, elaborado conforme o item 1.1.5. Plano de 

Trabalho deste Termo de Referência (TR), com vistas a apresentar o planejamento 

estabelecido para o desenvolvimento do Estudo e também as propostas de bases conceituais e 

metodológicas do estudo e todos os seus produtos. 

A comprovação mínima exigida para qualificação da Empresa Licitante deverá ser feita por 

meio da apresentação do plano de trabalho contemplando os aspectos técnicos, processuais e 

estratégicos especificados no item 1.1.5. Plano de Trabalho. A não apresentação deste 

requisito mínimo enseja a eliminação da PROPONENTE. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

A classificação das empresas PROPONENTEs será feita de acordo com a nota final (NF) que 

será calculada segundo a fórmula a seguir: 

NF= 0,60*NT + 0,40*NP 

Sendo: 

 NF= Nota final da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de Consórcio de 

Empresas Licitante); 

 NT= Nota técnica da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de Consórcio de 

Empresas Licitante), conforme especificado no item 7.1; 

 NP= Nota de preço da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de Consórcio 

de Empresas Licitante), conforme especificado no item 7.2. 

As propostas que atenderem aos requisitos mínimos para a modalidade de licitação exigida no 

critério de avaliação de técnica e preço serão aceitas e farão parte das avaliações para decisão 

da competição. 

Ao final, em caso de empate entre uma ou mais Empresas Licitantes (ou Empresa Principal, 

em caso de Consórcio de Empresas Licitante), o critério para desempate será a análise da 

experiência das licitantes na execução de objetos similares ao contratado. 

DA NOTA TÉCNICA 

Será atribuída uma nota relativa aos requisitos técnicos conforme critérios estabelecidos na 

tabela 7.1.1. Para tal, a fórmula de cálculo é a seguinte: 

NT= 100*(PTprop/PTmáx) 

Sendo: 

 NT= Nota técnica da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de Consórcio de 

Empresas Licitante); 

 PTprop= Pontuação técnica da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de 

Consórcio de Empresas Licitante), conforme especificado no item 7.1.1; 

 PTmáx= Pontuação técnica máxima observada dentre todas as Empresas ou Consórcios 

Licitantes, conforme especificado no item 7.1.1. 

 A licitante que não obtiver, no mínimo, 60% da Pontuação Máxima das empresas 

participantes, será desclassificada do certame, sem que seja avaliada sua proposta quanto ao 

preço. 
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7.1.1. DA PONTUAÇÃO TÉCNICA: 

Tendo em vista o tipo de licitação, técnica e preço, para a avaliação das propostas 

apresentadas serão analisados os requisitos técnicos (atribuindo pontos relativos à empresa, à 

equipe técnica e ao Plano de Trabalho) e também às propostas de preço das empresas que 

forem consideradas qualificadas tecnicamente.  

Para tal avaliação, em relação aos requisitos técnicos, estabeleceram-se os itens e os critérios 

previstos neste item a serem pontuados, assim como os valores para a pontuação e os 

respectivos pesos, conforme pode ser observado na tabela 7.1.1.1 a seguir.  

Tabela 7.1.1.1. Critérios de pontuação para a Licitante – empresa, equipe técnica e 

plano de trabalho 

 

A regra de pontuação para cada item considerado para análise de qualificação atenderá aos 

seguintes critérios, considerando a pontuação máxima de 350 (trezentos e cinquenta) pontos: 

 Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de Consórcio de Empresas 

Licitante): 

 A Empresa qualificada poderá ter a gradação da sua pontuação e, para tanto é 

necessário comprovar possuir experiência em objetos similares ao contratado 

regrados por contratos distintos, cujos atestados também devem conter os dados 

contratuais dos serviços, especificação do serviço desenvolvido e responsabilidade 

da Empresa;  

 A gradação da pontuação da Empresa qualificada considerará fatores de incremento 

à pontuação alcançada em decorrência da qualificação; 

 Para obter o incremento à pontuação de qualificação é necessária a comprovação 

realizada de maneira análoga à qualificação. Cada atestado corresponderá a uma 

pontuação de 5 (cinco) pontos, podendo alcançar a pontuação máxima de 25 (vinte 

e cinco) pontos em cada um dos três itens de comprovação de experiência.  

Pontuação 

Máxima

75,0

Coordenador 20 5,7%

Perfil 1 (x4) 60 17,1%

Perfil 2 15 4,3%

Perfil 3 (x2) 30 8,6%

Perfil 4 10 2,9%

Perfil 5 10 2,9%

Perfil 6 15 4,3%

Perfil 7 10 2,9%

Perfil 8 10 2,9%

Perfil 9 10 2,9%

Perfil 10 10 2,9%

75,0

350,0

Plano de Trabalho 25,0%

TOTAL 100,0%

Itens de pontuação Peso (%)

Empresa 25,0%

Equipe 

Técnica
50%
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 A referida gradação da pontuação da Empresa será calculada por meio da seguinte 

fórmula de cálculo: 

Nota da Empresa = A + B + C 

Sendo: 

 A = Desenvolvimento de estudos e pesquisas em saneamento básico e 

temas relacionados à formulação de políticas públicas com interfaces nas 

seguintes áreas: desenvolvimento urbano, saneamento básico, saúde, 

desenvolvimento social e econômico e meio ambiente e recursos hídricos 

e/ou Experiência comprovada no desenvolvimento de projetos, realização 

de pesquisas e estudos e assessoramento na formulação de políticas 

públicas relativamente a processos que envolvam a participação de vários 

atores intervenientes, preferencialmente nas áreas de saneamento e afins. 

Pontuação por atestado = 5 pontos. Pontuação máxima = 25 pontos; 

 B = Experiência envolvendo composição e consolidação de base de dados 

de sistemas de informações, desenvolvimento de análises críticas e 

projeções de cenários. Pontuação por atestado = 5 pontos. Pontuação 

máxima = 25 pontos; 

 C = Experiência no desenvolvimento de estudos estatísticos, demográficos e 

socioeconômicos, sendo desejável que envolva a avaliação de desempenho 

de políticas e programas e o seu impacto. Pontuação por atestado = 5 

pontos. Pontuação máxima = 25 pontos. 

 Equipe Técnica: 

o Para obter o incremento à pontuação de qualificação (perfil técnico) é necessária 

a comprovação por meio de atestado ou declaração emitida por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, em nome do profissional, comprovando a 

prestação dos serviços especificados na “Experiência desejada” constante da 

tabela 6.2.1. Cada experiência comprovada corresponderá a uma pontuação de 

5 (cinco) pontos, podendo alcançar a pontuação máxima de acordo com a 

Tabela 7.1.1.1.  

o Os atestados deverão conter os dados contratuais dos serviços (número, ano e 

contrato), especificação do serviço desenvolvido e responsabilidade do 

profissional.  

 Plano de Trabalho: 

o A avaliação do plano de trabalho observará a clareza e a pertinência do 

conteúdo apresentado, sendo pontuado da seguinte forma: 

Tabela 7.1.2. Pontuação do plano de trabalho 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO POR SUBITEM PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Aspectos Técnicos 
5 pontos por subitem a ser abordado, 
conforme especificado no item 1.1.5.1 

25 

Aspectos Processuais 
3 pontos por subitem a ser abordado, 
conforme especificado no item 1.1.5.2 

15 

Aspectos Estratégicos 
7 pontos por subitem a ser abordado, 
conforme especificado no item 1.1.5.3 

35 

TOTAL 75 

 

Tanto para a pontuação da Equipe Técnica, quanto da Empresa Licitante (ou Empresa 

Principal, em caso de Consórcio de Empresas Licitante), os itens que não tiverem comprovação 
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ou nenhuma informação não terão sua pontuação computada e, portanto, obterá a pontuação 

0 (zero). 

 DA NOTA DE PREÇO 

Serão avaliadas somente as propostas de preço das empresas que forem consideradas 

qualificadas tecnicamente. A licitante não poderá apresentar propostas 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 n° 8.666/93. A nota para a proposta de preço será atribuída de acordo 

com a seguinte fórmula: 

NP= 100*(PPmín/PPprop) 

Sendo: 

 NP= Nota de preço da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de Consórcio 

de Empresas Licitante); 

 PPmín= Valor do menor preço observado dentre todas as Empresas ou Consórcios 

licitantes;  

 PPprop= Valor do preço da Empresa Licitante (ou Empresa Principal, em caso de 

Consórcio de Empresas Licitante) em questão. 

  

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Todo o procedimento de execução do objeto está descrito no item 1. OBJETO. 

9. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO: 

Conforme o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

Das condições de recebimento dos produtos: 

 Todos os produtos a serem elaborados deverão ser entregues em 3 (três) vias, em 

meio físico e eletrônico; 

 Os documentos elaborados devem ser compatíveis com MSWORD, EXCEL, ACCESS, nas 

versões 2010; 

 Os produtos deverão ser entregues no formato A4, exceto banco de dados, e caso 

necessário a utilização de formatos superiores, deverão ser devidamente cortados e 

dobrados compatíveis com o formato A4 adotado; 

 Os produtos finais deverão ser entregues em 3 (três) vias assinadas pelos responsáveis 

técnicos; 

 Local de entrega: Secretaria de Cidades e de Integração Regional, com sede na Rodovia 

Prefeito Américo Gianetti, nº. 4.001 – Edifício Gerais, 14º andar – Serra Verde – Belo 

Horizonte/MG – CEP: 31.630-901, telefone: (31) 3915-9140. 

  

Os produtos deverão ser entregues conforme cronograma constante do ANEXO II. 
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DO PAGAMENTO: 

Das condições de pagamento dos produtos: 

 Os pagamentos por produto, ou suas partes (Anexo II), serão realizados mensalmente, 

até o último dia do mês, desde que haja aprovação dos serviços por escrito pela 

coordenação do GTI-PESB; 

 A apuração do serviço executado deverá corresponder ao período do primeiro ao último 

dia de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 

(trinta) dias, desde que no primeiro ou no último mês do contrato e ainda em casos de 

suspensão temporária dos serviços; 

 O prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente ao da medição. 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

O cronograma físico-financeiro encontra-se disposto no ANEXO II. 

10. DO CONTRATO: 

ÓRGÃO CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR); 

CNPJ: 05.475.097/0001-02; 

Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Cidade Administrativa Presidente Tancredo 

Neves – Prédio Gerais, 14º andar - Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – MG; 

CEP: 31630-901; 

Representante Legal: Izabel Cristina Chiodi de Freitas – Secretária Adjunta; 

O prazo do contrato decorrente da licitação será de 15 (quinze) meses, contados da sua 

publicação, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro 

do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

Todo o procedimento de fiscalização e gerenciamento do objeto será feito pelo Grupo de 

Trabalho Intergovernamental (GTI-PESB) conforme especificado no Decreto 46.775/2015. 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1471.17.127.145.2107.0001.3.3.90.39.56.1.10.1 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL: 

Não será exigida da CONTRATADA a garantia contratual para consecução do produto 

contratado. 

13. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES: 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Trabalhar sob orientação da equipe técnica que compõe o GTI-PESB e executar os 

trabalhos em conformidade com as normas técnicas vigentes, de acordo com as 

especificações presentes no edital e dentro do melhor padrão técnico; 

 Atender rigorosamente às normas, instruções, especificações e detalhes fornecidos pela 

SECIR-MG; 
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 Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o produto que 

estiver com vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, 

conforme verificação da CONTRATANTE; 

 Manter, em atividade, equipe necessária ao desenvolvimento simultâneo dos trabalhos, 

visando o cumprimento do prazo pactuado, garantindo integração total entre os 

trabalhos e preservando a qualidade dos serviços; 

 Estudar, junto com a equipe do GTI-PESB, a melhor forma de desenvolver os serviços, 

sempre que solicitada pela CONTRATANTE; 

 Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional que tenha, durante 

desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuado de forma 

inconveniente ou desrespeitosa com a equipe da fiscalização da CONTRATANTE ou com 

membros da comunidade; 

 Comparecer às reuniões promovidas pela CONTRATANTE, sempre que solicitada; 

 Não fornecer entrevistas, informações, textos ou documentos referentes aos trabalhos a 

terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE; 

 Apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme especificado, material 

representativo dos trabalhos em desenvolvimento; 

 Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados; 

 Preparar material com recursos audiovisuais para projetor de multimídia (arquivos em 

powerpoint ou similar) referente aos produtos desenvolvidos para apresentação nas 

pré-conferências, conferência estadual ou quaisquer eventos a serem realizados sobre o 

produto; 

 Elaborar os produtos em conformidade com as normas estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 Elaborar os produtos em consonância com os objetivos gerais e específicos elencados 

neste Termo de Referência; 

 Elaborar os produtos de forma a facilitar o entendimento do leitor. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 Orientar quanto à melhor forma de execução dos serviços e acerca dos padrões a 

serem adotados; 

 Prestar todas as informações solicitadas para o bom andamento dos serviços; 

 Promover reunião, à época da emissão da ordem de serviço, para orientar quanto à 

forma de desenvolvimento dos trabalhos, bem como prestar informações consideradas 

relevantes; 

 Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do GTI-PESB, podendo, para tanto, 

vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de prestação 

dos serviços elaborados pela CONTRATADA; 

 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assinalando prazo para que seja regularizada tais desordens sob pena de serem 

aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

 Orientar e acompanhar a CONTRATADA em reuniões; 

 Avaliar os trabalhos apresentados nos prazos estabelecidos; 

 Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado; 

 Realizar os pagamentos conforme estabelecido no contrato celebrado entre as partes. 

14. SANÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES: 

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 não realizado; 
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b. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, 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; 

§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 

obrigações contratuais: 

 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contato 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. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

v. alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

vi. prestação de serviço de baixa qualidade. 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas 

nesta cláusula. 

§ 3º A multa poderá ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATADA. 

§ 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 do § 1º serão obrigatoriamente registradas 

no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 

Estadual – CAFIMP. 

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislações, as quais devem, 

obrigatoriamente, serem observadas para a execução do objeto: 

BRASIL. Lei n° 6.766, 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 

e dá outras Providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 20 

dez. 1979. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm. Acesso em: julho de 2016. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 

Federal, 1988. 

BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
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Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 22 set. 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm. Acesso em: julho de 2016. 

BRASIL. Lei n° 10.257, 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política urbana. 

Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 11 jul. 2001. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em: julho de 2016. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade 

Ambiental. Estimativa do déficit de investimento em coleta de lixo, desativação de lixões e 

implantação de aterros sanitários no Brasil: versão preliminar. Brasília, 2002.  

BRASIL. Lei n° 11.445, 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 8 jan. 

2007. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: julho 

de 2016. 

BRASIL. Lei n° 11.977, 7 de julho de 2009. Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 

– PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o 

Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho 

de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001. Diário Oficial [da 

República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 8 jul. 2009. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm. Acesso em: julho 

de 2016. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Termo de Referência: Panorama do saneamento básico no 

Brasil. Brasília, 2009. 41 p. 

BRASIL. Lei n° 12.305, 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: julho 

de 2016. 

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Plano 

Nacional de Saneamento Básico: mais saúde com qualidade de vida e cidadania. Brasília, 

2014. 

BRASIL. Lei n° 12.651, 25 de maio de 2012. 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. 

Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 28 mai. 2012. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: julho 

de 2016. 

MINAS GERAIS. Constituição (1989). Constituição: Estado de Minas Gerais. Diário do 

Executivo. Minas Gerais, 21 set. 1989. 

MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993. Dispõe sobre as terras 

públicas e devolutas estaduais. Diário do Executivo, Minas Gerais, 09 jan. 1993. Disponível 

em:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=11020&

ano=1993. Acesso em: julho 2016. 
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MINAS GERAIS. Decreto Estadual nº 34.801, de 28 de junho de 1993. Regulamenta a lei 

estadual n° 11.020, de 8 de janeiro de 1993, que dispõe sobre as terras públicas e devolutas 

estadual. Diário do Executivo, Minas Gerais, 29 jun. 1993. Disponível em:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=34801

&comp=&ano=1993. Acesso em: julho 2016. 

MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a Política 

Estadual de Saneamento Básico. Diário do Executivo, Minas Gerais, 29 dez. 1994. 

Disponível em:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=11720&

comp=&ano=1994&aba=js_textoAtualizado. Acesso em: julho 2016. 

MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002. Dispõe sobre o processo 

administrativo no âmbito da administração pública estadual. Diário do Executivo, Minas 

Gerais, 01 fev. 2002. Disponível em:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14184&

comp=&ano=2002. Acesso em: julho 2016. 

MINAS GERAIS. Lei Delegada Estadual nº 180, de 20 de janeiro de 2011. Dispõe sobre a 

estrutura orgânica da administração pública do poder executivo do estado de Minas Gerais. 

Diário do Executivo, Minas Gerais, 21 jan. 2011. Disponível em:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LDL&num=180&an

o=2011. Acesso em: julho 2016. 

MINAS GERAIS. Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. Dispõe sobre o 

cadastro geral de fornecedores - CAGEF -, previsto no art. 34 da lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e regulamenta a lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o 

cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública 

estadual - CAFIMP. Diário do Executivo, Minas Gerais, 28 jan. 2012. Disponível em:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=dec&num=45902&

ano=2012. Acesso em: julho 2016. 

MINAS GERAIS. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Provimento n° 260, de 29 de outubro de 2013. Codifica os atos normativos da Corregedoria-

Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais relativos aos serviços notariais e de registro. 

Diário do Executivo, Minas Gerais, 30 out. 2013. Disponível em: 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/cpr02602013.pdf. Acesso em: julho 2016. 

MINAS GERAIS. Decreto Estadual nº 46.775, de 10 de junho de 2015. Institui Grupo de 

Trabalho Intergovernamental com a finalidade de elaborar o Plano Estadual de Saneamento 

Básico. Diário do Executivo, Minas Gerais, 11 jun. 2015. Disponível em: 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46775
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Produto Volumes / Tomos Descrição

VOLUME 1 Plano de Trabalho 5,15% 100.004,80R$             

TOMO 1.I Plano de Trabalho 50% 50.002,40R$               

TOMO 1.II Visão estratégica 50% 50.002,40R$               

Produto Volumes / Tomos Descrição

VOLUMES 2 a 11 Diagnóstico Situacional Preliminar 16,64% 322.909,59R$             

VOLUMES 2 a 8
Relatório Temático Situacional Preliminar (7 volumes, um por 

território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 2.I, 2.II, 2.III, 2.IV 

e 2.V; a 8.I, 8.II, 8.III, 8.IV 

e 8.V.

Cadernos temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, 

resíduos, drenagem e transversais / território do saneamento)

VOLUME 9
Documentos Base (para discussão regional, um para cada território do 

saneamento)

TOMOS 9.I a 9.VII

Documentos Base para discussão regional - relatórios situacionais 

preliminares sintetizados para as pré-conferências (7 tomos - um por 

território do saneamento, cópias deverão ser disponibilizadas para os 

participantes)

VOLUME 10 Base de Dados Segregados

TOMOS 10.I a 10.VII

Banco de Dados Segregados por Território do Saneamento, validado e 

planilhado em meio digital, contendo relatório analítico  (7 tomos - 

um por território do saneamento, constituídos por relatório com 

sucinta análise das informações).

VOLUME 11 Material para as Pré-Conferências

TOMOS 11.I a 11.VII

Material impresso para as pré-conferências (7 tomos - um por 

território do saneamento, constituídos por relatório contendo 

metodologia, programação e instruções para o desenvolvimento das 

atividades, também o esboço de todo o material a ser utilizado nos 

encontros).

PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS - PESB/MG

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PRODUTOS GERADOS - PLANO DE TRABALHO
Prazo de 

execução

Percentual em 

relação ao valor 

total

Percentual em 

relação ao valor 

do produto

Valor do produto 

(R$)

Prod. 1 1 mês

15% 48.436,44R$               

5% 16.145,48R$               

PRODUTOS GERADOS - DIAGNÓSTICO
Prazo de 

execução

Percentual em 

relação ao valor 

total

Valor do produto 

(R$)

Prod. 2 4 meses

70% 226.036,72R$             

10% 32.290,96R$               

Percentual em 

relação ao valor 

do produto
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Produto Volumes / Tomos Descrição

VOLUMES 12 a 19 Diagnósticos e Prognósticos Territoriais 13,31% 258.327,68R$             

VOLUMES 12 a 18
Relatório Temático Situacional e Prognóstico Territorial (7 volumes, 

um por território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 12.I, 12.II, 12.III, 

12.IV e 12.V; a 18.I, 18.II, 

18.III, 18.IV e 18.V

Relatórios temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto,

resíduos, drenagem e transversais / território do saneamento)

contendo inclusive as discussões, sugestões, apontamentos e

encaminhamentos, levantados durante a realização das pré-

conferências.

VOLUME 19 Base de Dados Segregados Consolidado

TOMOS 19.I a 19.VII

Banco de Dados Segregados por Território do Saneamento 

Consolidado e referendado com a inserção de informações das pré-

conferências,  planilhado em meio digital e contendo relatório 

analítico  (7 tomos - um por território do saneamento, constituídos 

por relatório com sucinta análise das informações).

Valor do produto 

(R$)

Prod. 3 4 meses

85% 219.578,52R$             

15% 38.749,15R$               

PRODUTOS GERADOS - PRÉ-CONFERÊNCIAS
Prazo de 

execução

Percentual em 

relação ao valor 

total

Percentual em 

relação ao valor 

do produto
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Produto Volumes / Tomos Descrição

VOLUMES 20 a 56 Diagnóstico Situacional Consolidado e Prognóstico 61,57% 1.194.765,50R$         

VOLUMES 20 a 26
Relatório Temático Situacional Consolidado (7 volumes, um por 

território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 20.I, 20.II, 20.III, 

20.IV e 20.V; 

a 

26.I, 26.II, 26.III, 26.IV e 

26.V.

Cadernos temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, 

resíduos, drenagem e transversais / território do saneamento).

VOLUMES 27 a 33
Prognóstico - Ações e alternativas para a universalização (7 volumes, 

um por território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 27.I, 27.II, 27.III, 

27.IV e 27.V; 

a 

33.I, 33.II, 33.III, 33.IV e  

33.V.

Cadernos temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, 

resíduos, drenagem e transversais). 

VOLUMES 34 a 40

Prognóstico - Estimativa de investimentos necessários à expansão e 

reposição de unidades para a universalização (7 volumes, um por 

território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 34.I, 34.II, 34.III e 

34.IV; a 40.I, 40.II, 40.III e 

40.IV.

Cadernos temáticos (4 tomos - água, esgoto, resíduos  e drenagem), 

abordando a situação geral do estado e cada um dos 7 Territórios do 

Saneamento separadamente. 

VOLUME 41 a 47
Programas e Projetos - priorização de ações (7 volumes, um por 

território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 41.I, 41.II, 41.III e 

41.IV; a TOMOS 47.I, 

47.II, 47.III e 47.IV.

Cadernos temáticos (4 tomos - água, esgoto, resíduos , drenagem e 

transversais). 

VOLUMES 48 a 54
Plano de Contingência - eventos de risco ou desastres (7 volumes, um 

por território do saneamento), composto por cadernos temáticos.

TOMOS 48.I, 48.II, 48.III e 

48.IV; a TOMOS 54.I, 

54.II, 54.III e 54.IV.

Cadernos temáticos (4 tomos - água, esgoto, resíduos , drenagem e 

transversais). 

VOLUME 55 Documento Base (para discussão na Conferência Estadual).

TOMOS 55.I, 55.II, 55.III, 

55.IV, 55.V 

Relatório temático sintetizado para a Conferência Estadual (5 tomos - 

água, esgoto, resíduos, drenagem e transversais, cada um abordando 

a situação geral do estado e os 7 Territórios de Saneamento 

separadamente, cópias deverão ser disponibilizadas para os 

participantes).

Material para a Conferência Estadual

Material para a Conferência Estadual - Material impresso para a 

Conferência Estadual, constituído por relatório contendo 

metodologia, programação e instruções para o desenvolvimento das 

atividades, e também o esboço de todo o material a ser utilizado nos 

encontros.

25% 298.691,37R$             

15% 179.214,82R$             

PRODUTOS GERADOS - DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO E PROGNÓSTICO
Prazo de 

execução

Percentual em 

relação ao valor 

total

Percentual em 

relação ao valor 

do produto

Valor do produto 

(R$)

25% 298.691,37R$             

20% 238.953,10R$             

10% 119.476,55R$             

4% 47.790,62R$               

VOLUME 56 1% 11.947,65R$               

Prod. 4 4 meses
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Produto Volumes / Tomos Descrição

Relatório - Conferência Estadual 1,66% 32.290,96R$               

Relatório contendo as discussões, sugestões, apontamentos e

encaminhamentos, levantados durante a realização das pré-

conferências.

100% 32.290,96R$               

Produto Volumes / Tomos Descrição

1,66% 32.290,96R$               

100% 1.940.589,49R$         

32.290,96R$               

TOTAL

100%

PRODUTOS GERADOS - CONFERÊNCIAS
Prazo de 

execução

Percentual em 

relação ao valor 

total

Percentual em 

relação ao valor 

do produto

Valor do produto 

(R$)

PRODUTOS GERADOS - PRODUTO FINAL
Prazo de 

execução

Percentual em 

relação ao valor 

total

Percentual em 

relação ao valor 

do produto

Valor do produto 

(R$)

Prod. 5 VOLUME 57 1 mês

Prod. 6 VOLUME 58
Proposta preliminar do Plano Estadual de Saneamento Básico do 

Estado de Minas Gerais - PESB-MG
1 mês
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ANEXO III – ORÇAMENTO E JUSTIFICATIVAS DOS PREÇOS 

 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕES VALORES EM R$

EQUIPE TÉCNICA(ANALISTAS/SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ESTAGIÁRIOS) 1.924.490,52R$                 

VISITAS TÉCNICAS 50.000,00R$                       

SERVIÇOS GRÁFICOS 16.098,97R$                       

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO=5% (*) 99.529,47R$                       

TOTAL 2.090.118,96R$   
(*) Valor a ser pago em 15 vezes (R$ 6.637,17/mês)

CUSTOS DIRETOS

CUSTOS INDIRETOS

RESUMO GERAL
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Quantidade de horas semanais: 40 h

Quantidade de horas mensais: 176 h

Média de dias úteis / mês: 22 dia

Item Denominação Referência de Preço Código
Número de 

Profissionais

Quantidade 

(Horas/Mês)

Custo Unitário 

(R$/h)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

Número de 

Meses
Custo Total (R$)

1 Cordenador de projeto

Ministério do Meio 

Ambiente Agência 

Nacional de Águas

Portaria nº213, de 3 de agosto 

de 2016
1,00 124,00 100,03 12.403,72 15,00 186.055,80

2 Especialista Sênior - nível superior

Ministério do Meio 

Ambiente Agência 

Nacional de Águas

Portaria nº213, de 3 de agosto 

de 2016
1,00 176,00 70,01 12.322,29 15,00 184.834,32

3 Especialista Pleno - nível superior

Ministério do Meio 

Ambiente Agência 

Nacional de Águas

Portaria nº213, de 3 de agosto 

de 2016
7,00 176,00 58,53 10.301,28 15,00 1.081.634,40

4 Demógrafo ou Estatístico 

Conselho Regional de 

Estatística da 6ª Região MG - 

CONRE.6

Tabela de Honorários 

Estatísticos
1,00 22,00 170,84 3.758,48 14,00 52.618,72

5 Economista ou Cientista Política 
Conselho Federal de 

Economia

Portaria nº28, de 30 de 

setembro de 2015
1,00 18,00 328,00 5.904,00 14,00 82.656,00

6 Especialista em Saúde Publica 
Setop - Região Central de 

06/2016
CON-COR-075 1,00 88,00 89,47 7.873,36 14,00 110.227,04

7 Profissional em  Ciências  Sociais  e Humanas 
CFESS - Conselho Federal 

de Serviço Social
Tabela de honorários 1,00 66,00 125,75 8.299,50 14,00 116.193,00

8 Analista de Banco de Dados Pleno 

Federação de Escolas 

Simonsen - Faculdades e 

Colégios

Tabela de Honorários - 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas

1,00 66,00 34,51 2.277,66 14,00 31.887,24

9 Assessor Jurídico 
Tabela de Honorários  da 

OAB / MG
Tabela OAB 1,00 10,00 250,00 2.500,00 14,00 35.000,00

10 Estagiários Mercado Composição de Custo 2,00 120,00 12,05 1.446,13 15,00 43.384,00

1.924.490,52

Item Denominação Unidade
 Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)

1 Estagiário

1.1.1 Bolsa Incentivo Mês 880,00 880,00

1.1.2 Alimentação Mês 15,00 330,00

1.1.3 Transporte Mês 3,70 162,80

1.1.4 Férias Mês 880,00 73,33

1.446,13

Composição de custo para Estagiário 

 Valores de referência para a Equipe Técnica para elaboração do PESB (Plano Estadual de Saneamento Básico)

Custo Mensal

Custo Total

Quantidade

1,00

22,00

44,00

  1/12
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Orçamento Estimado para Viagens 

Item Denominação 
Referência 

de preço 

Referência 

de preço - 

CÓDIGO 

Unidade 

Custo 

Unitário 

(R$) 

1 Viagens para as 7 Conferências Regionais e 1 Estadual         

1.1 Visita técnica - consultor COPASA 65001576 diária 1.584,00 

1.2 Visita técnica - engenheiro nível I - faixa I COPASA 65001575 diária 450,06 

1.3 Visita técnica - engenheiro nível I - faixa II COPASA 65003348 diária 524,39 

1.4 Visita técnica - engenheiro nível II - faixa I COPASA 65001574 diária 547,97 

1.5 Visita técnica - engenheiro nível II - faixa II COPASA 65003347 diária 569,11 

1.6 Visita técnica - engenheiro nível III - faixa I COPASA 65001573 diária 637,31 

1.7 Visita técnica - engenheiro nível III - faixa II COPASA 65003346 diária 662,01 

1.8 Visita técnica - engenheiro nível IV - faixa I COPASA 65001572 diária 818,37 

1.9 Visita técnica - engenheiro nível V - faixa I COPASA 65003345 diária 1.168,22 

            

Verba máxima para viagens         50.000,00 

      Considerações: 
 

    1 - O valor das diárias tiveram como referência a planilha COPASA - Lista de Serviços: BASE CENTRO - Referência 11/2016. 
 

  2 - O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado para as visitas técnicas somente será devido à contratada caso seja necessário o 
deslocamento do membro da equipe, mediante anuência prévia da CONTRATADA e será pago de acordo com a utilização. 
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Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

Folha papel sulfite A4 (500fls) fl 29 18,00R$            522,00R$             

Impressão 

Impressão colorida unid 2900 0,75R$              2.175,00R$         

Impressão preto e branco unid 11600 0,07R$              812,00R$             

Encadernação unid 58 6,00R$              348,00R$             

Capa de acetato unid 2 51,50R$            103,00R$             

Espiral para encadernação

Espiral para encadernação 300 fls unid 58 7,90R$              458,20R$             

3.857,00R$         

Volume final

Capa Dura 300 fls unid 58 64,00R$            3.712,00R$         

3.712,00R$         

Material para conferências

Folder / programação unid 853 0,79R$              673,87R$             

Caderno brochura unid 853 6,70R$              5.715,10R$         

Caneta unid 853 1,00R$              853,00R$             

Banner 100x150mm unid 8 81,00R$            648,00R$             

Faixas (04 faixas em tecido, 0,70mx6,00m) unid 2 320 640,00R$             

8.529,97R$         

16.098,97R$       

PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS - PESB/MG

SERVIÇOS GRÁFICOS - ESTIMATIVA REFERÊNCIA

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ANEXO IV- MODELO DE PROPOSTA 

 Proposta Comercial Para a Concorrência nº 1501560 - 68/2016 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Nome empresarial  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante 
Legal 

 CPF do Representante Legal  

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

CUSTOS INDIRETOS 

ESPECIFICAÇÕES VALORES EM R$ 

PRODUTO 01  

PRODUTO 02  

PRODUTO 03  

PRODUTO 04  

PRODUTO 05  

PRODUTO 06  

VISITAS TÉCNICAS  50.000,00 (*) 

CUSTOS INDIRETOS 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Taxa máxima = 5%) Percentual = ____ %  

TOTAL GLOBAL  

Duração do contrato 15 MESES 

Condições de pagamento  

Prazo de Validade da Proposta 60 (sessenta) dias 

Local de execução  

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 
(*) Valor Fixo. 
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ANEXO V - 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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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Papel Timbrado da Empresa) 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

À Comissão Especial de Licitação  

Ref. Concorrência nº 1501560 - 68/2016 

Objeto: Contratação de serviço de pesquisa para elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais (PESB-MG). 

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 VII - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º  

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 

celebram o Secretaria de Estado de Cidades e de 

Integração Regional e a Empresa _________. 

 

A Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional, 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 1501560 - 68/2016. 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 contratação de pessoa jurídica (doravante: CONTRATADA) para 

serviço de pesquisa para elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico no Estado de 

Minas Gerais (PESB-MG), de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do Edital 

da Concorrência nº 1501560-68/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, 

passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

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. 
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
CUSTOS INDIRETOS 

DESCRIÇÃO DOS ITENS VALORES EM R$ 

PRODUTO 01  

PRODUTO 02  

PRODUTO 03  

PRODUTO 04  

PRODUTO 05  

PRODUTO 06  

VISITAS TÉCNICAS (*) 50.000,00 
CUSTOS INDIRETOS 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Taxa máxima = 5%) Percentual = ____ %  

TOTAL GLOBAL  

 

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 1501560 - 68/2016, 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 15 (quinze) 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.  

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, no prazo de 30 dias corridos da data do 
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recebimento definitivo, 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 15 (quinze) 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 hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

§ 6º Os pagamentos por produto, ou suas partes (Anexo II do Edital), serão realizados 

mensalmente, até o último dia do mês, desde que haja aprovação dos serviços por escrito pela 

coordenação do GTI-PESB; 

§ 7º A apuração do serviço executado deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia 

de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, 

desde que no primeiro ou no último mês do contrato e ainda em casos de suspensão temporária 

dos serviços; 

§ 8º O prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente ao da medição. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
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PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS - PESB/MG 
CRONOGRAMA FINANCEIRO  

PRODUTOS GERADOS - PLANO DE TRABALHO 
Prazo de 
execução 

Percentual 
em 

relação ao 
valor total 

Percentual 
em relação 
ao valor do 

produto 

Valor do 
produto 

(R$) 
Produto Volumes / Tomos Descrição 

Prod. 1 

VOLUME 1 Plano de Trabalho 

1 mês 
 

   

TOMO 1.I Plano de Trabalho   50%  

TOMO 1.II Visão estratégica   50%  

       PRODUTOS GERADOS - DIAGNÓSTICO 
Prazo de 
execução 

Percentual 
em 

relação ao 
valor total 

Percentual 
em relação 
ao valor do 

produto 

Valor do 
produto 

(R$) 
Produto Volumes / Tomos Descrição 

Prod. 2 

VOLUMES 2 a 11 Diagnóstico Situacional Preliminar 

4 meses 

      

VOLUMES 2 a 8 
Relatório Temático Situacional Preliminar (7 volumes, um por território do 
saneamento), composto por cadernos temáticos. 

  70%   
TOMOS 2.I, 2.II, 2.III, 2.IV e 
2.V; a 8.I, 8.II, 8.III, 8.IV e 8.V. 

Cadernos temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, resíduos, drenagem 
e transversais / território do saneamento) 

VOLUME 9 Documentos Base (para discussão regional, um para cada território do saneamento) 

  10%   
TOMOS 9.I a 9.VII 

Documentos Base para discussão regional - relatórios situacionais preliminares 
sintetizados para as pré-conferências (7 tomos - um por território do saneamento, 
cópias deverão ser disponibilizadas para os participantes) 

VOLUME 10 Base de Dados Segregados 

  15%   
TOMOS 10.I a 10.VII 

Banco de Dados Segregados por Território do Saneamento, validado e planilhado em 
meio digital, contendo relatório analítico  (7 tomos - um por território do saneamento, 
constituídos por relatório com sucinta análise das informações). 

VOLUME 11 Material para as Pré-Conferências 

  5%   
TOMOS 11.I a 11.VII 

Material impresso para as pré-conferências (7 tomos - um por território do saneamento, 
constituídos por relatório contendo metodologia, programação e instruções para o 
desenvolvimento das atividades, também o esboço de todo o material a ser utilizado nos 
encontros). 
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PRODUTOS GERADOS - PRÉ-CONFERÊNCIAS 

Prazo de 
execução 

Percentual 
em 

relação ao 
valor total 

Percentual 
em relação 
ao valor do 

produto 

Valor do 
produto 

(R$) Produto Volumes / Tomos Descrição 

Prod. 3 

VOLUMES 12 a 19 Diagnósticos e Prognósticos Territoriais  

4 meses 

      

VOLUMES 12 a 18 
Relatório Temático Situacional e Prognóstico Territorial (7 volumes, um por território 
do saneamento), composto por cadernos temáticos. 

  85%   TOMOS 12.I, 12.II, 12.III, 
12.IV e 12.V; a 18.I, 18.II, 
18.III, 18.IV e 18.V 

Relatórios temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, resíduos, 
drenagem e transversais / território do saneamento) contendo inclusive as discussões, 
sugestões, apontamentos e encaminhamentos, levantados durante a realização das pré-
conferências. 

VOLUME 19 Base de Dados Segregados Consolidado 

  15%   
TOMOS 19.I a 19.VII 

Banco de Dados Segregados por Território do Saneamento Consolidado e referendado 
com a inserção de informações das pré-conferências,  planilhado em meio digital e 
contendo relatório analítico  (7 tomos - um por território do saneamento, constituídos 
por relatório com sucinta análise das informações). 

       PRODUTOS GERADOS - DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO E PROGNÓSTICO 
Prazo de 
execução 

Percentual 
em 

relação ao 
valor total 

Percentual 
em relação 
ao valor do 

produto 

Valor do 
produto 

(R$) 
Produto Volumes / Tomos Descrição 

Prod. 4 

VOLUMES 20 a 56 Diagnóstico Situacional Consolidado e Prognóstico 

4 meses 

      

VOLUMES 20 a 26 
Relatório Temático Situacional Consolidado (7 volumes, um por território do 
saneamento), composto por cadernos temáticos. 

  15%   TOMOS 20.I, 20.II, 20.III, 
20.IV e 20.V;  
a  
26.I, 26.II, 26.III, 26.IV e 
26.V. 

Cadernos temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, resíduos, 
drenagem e transversais / território do saneamento). 
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VOLUMES 27 a 33 
Prognóstico - Ações e alternativas para a universalização (7 volumes, um por território 
do saneamento), composto por cadernos temáticos. 

  25%   TOMOS 27.I, 27.II, 27.III, 
27.IV e 27.V; a 33.I, 33.II, 
33.III, 33.IV e  33.V. 

Cadernos temáticos e aspectos transversais (5 tomos - água, esgoto, resíduos, drenagem 
e transversais).  

VOLUMES 34 a 40 
Prognóstico - Estimativa de investimentos necessários à expansão e reposição de 
unidades para a universalização (7 volumes, um por território do saneamento), 
composto por cadernos temáticos. 

  25%   
TOMOS 34.I, 34.II, 34.III e 
34.IV; a 40.I, 40.II, 40.III e 
40.IV. 

Cadernos temáticos (4 tomos - água, esgoto, resíduos  e drenagem), abordando a 
situação geral do estado e cada um dos 7 Territórios do Saneamento separadamente.  

VOLUME 41 a 47 
Programas e Projetos - priorização de ações (7 volumes, um por território do 
saneamento), composto por cadernos temáticos. 

  20%   TOMOS 41.I, 41.II, 41.III e 
41.IV; a TOMOS 47.I, 47.II, 
47.III e 47.IV. 

Cadernos temáticos (4 tomos - água, esgoto, resíduos , drenagem e transversais).  

VOLUMES 48 a 54 
Plano de Contingência - eventos de risco ou desastres (7 volumes, um por território do 
saneamento), composto por cadernos temáticos. 

  10%   TOMOS 48.I, 48.II, 48.III e 
48.IV; a TOMOS 54.I, 54.II, 
54.III e 54.IV. 

Cadernos temáticos (4 tomos - água, esgoto, resíduos , drenagem e transversais).  

VOLUME 55 Documento Base (para discussão na Conferência Estadual). 

  4%   TOMOS 55.I, 55.II, 55.III, 
55.IV, 55.V  

Relatório temático sintetizado para a Conferência Estadual (5 tomos - água, esgoto, 
resíduos, drenagem e transversais, cada um abordando a situação geral do estado e os 7 
Territórios de Saneamento separadamente, cópias deverão ser disponibilizadas para os 
participantes). 

VOLUME 56 

Material para a Conferência Estadual 

  1%   
Material para a Conferência Estadual - Material impresso para a Conferência Estadual, 
constituído por relatório contendo metodologia, programação e instruções para o 
desenvolvimento das atividades, e também o esboço de todo o material a ser utilizado 
nos encontros. 
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PRODUTOS GERADOS - CONFERÊNCIAS 
Prazo de 
execução 

Percentual 
em 

relação ao 
valor total 

Percentual 
em relação 
ao valor do 

produto 

Valor do 
produto 

(R$) 
Produto Volumes / Tomos Descrição 

Prod. 5 VOLUME 57 

Relatório - Conferência Estadual 

1 mês 

      

Relatório contendo as discussões, sugestões, apontamentos e encaminhamentos, 
levantados durante a realização das pré-conferências. 

  100%   

       PRODUTOS GERADOS - PRODUTO FINAL 
Prazo de 
execução 

Percentual 
em 

relação ao 
valor total 

Percentual 
em relação 
ao valor do 

produto 

Valor do 
produto 

(R$) 
Produto Volumes / Tomos Descrição 

Prod. 6 VOLUME 58 
Proposta preliminar do Plano Estadual de Saneamento Básico do Estado de Minas 

Gerais - PESB-MG 
1 mês 

      

  100%   

       TOTAL   100% R$                           

 

§ 7º O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado para as visitas técnicas somente será devido à contratada caso seja necessário o 

deslocamento do membro da equipe, mediante anuência prévia da CONTRATADA, comprovação do deslocamento e será pago de acordo com a 

utilização. 

§ 8º O valor referente à Taxa de Administração será pago mensalmente, em 15 parcelas iguais. 
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Cláusula Quinta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta Contratação correrão à conta da Dotação Orçamentária 

1471.17.127.145.2107.0001.3.3.90.39.56.1.10.1 ou à conta da Dotação Orçamentária 

que vier a substituí-la. 

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. 

VIII.  Fornecer ou permitir consulta aos documentos e dados existentes no âmbito do 

SECIR-MG que se fizerem necessários à consecução dos objetivos deste TR, 

mediante prévia solicitação da CONTRATADA. 

§ 2º - DA CONTRATADA 

IX. Prestar os serviços objeto do presente contrato de forma ininterrupta; 

X. Manter sigilo absoluto sobre a natureza, conteúdo e andamento dos serviços, 

bem como sobre todas as informações, dados e documentos pertencentes a 

qualquer dos entes integrantes da Secretaria de Estado De Cidades e de Integração 
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Regional - SECIR-MG aos quais a CONTRATADA tenha acesso, sejam eles relativos 

ou não à prestação dos serviços; isso inclui, sem se limitar, à adoção de 

procedimentos adequados para armazenamento, transmissão, transporte e 

utilização de informações em qualquer mídia, tanto nas dependências da SECIR-

MG ou em ambiente externo; 

XI. Atender às solicitações de serviços de acordo com as diretrizes, especificações 

técnicas, cronogramas e condições especificadas neste TR; 

XII. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem 

interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, 

greve, demissão ou outros análogos, obedecidas às disposições da legislação 

trabalhista vigente; 

XIII. Transferir para a equipe designada pelo CE, por meio de capacitação e 

disponibilização de material didático, o conhecimento na utilização das 

ferramentas, processos, metodologias e softwares utilizados em todas as etapas de 

execução dos trabalhos, incluindo os métodos de aquisição e compilação de dados, 

manipulação de banco de dados, elaboração de formulários e realização de 

consultas online e utilização dos softwares envolvidos na execução dos trabalhos; 

XIV. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto deste contrato, sem prévia autorização da SECIR-MG; 

XV. Sanar qualquer defeito ou mau funcionamento dos produtos e subprodutos 

gerados, ocorridos no prazo de 03 (três) meses a partir da aceitação do serviço 

realizado, sem ônus para o contratante; 

XVI. Compete à CONTRATADA arcar com todos os custos decorrentes da realização 

de consultas remotas ou presenciais, oficinas, reuniões técnicas, workshops, bem 

como quaisquer outros eventos necessários ao andamento do projeto, exceto 

pelas despesas individuais de participação dos servidores do SECIR-MG em tais 

eventos; 

XVII.  Prestar contas das despesas através de relatórios detalhados.  
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XVIII.  Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta contratação. 

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; 

§ 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; 
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III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

VI - 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 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 
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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 15 (quinze) meses, a partir da publicação do Contrato, 

nos termos do art. 57, § 1º  da Lei Federal n° 8.666/93. 

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 publicação 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; 

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 
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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; 

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III - 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. 

Cláusula Décima Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO 

I - É vedado à contratada subcontratar partes ou a totalidade do objeto. 

Cláusula Décima Quarta - 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 Quinta - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios decorrentes deste Contrato. 
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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  2016. 

 

____________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

______________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:_______________________________________________________ 

 

CPF:_________________________________________________________ 

 

Nome:_______________________________________________________ 

 

CPF: ________________________________________________________ 
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ANEXO VIII - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado 

da CONTRATADA 
 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

 
Nome:.............................................................................................................

............, portador da cédula de identidade RG nº.......................................órgão 
emissor................... e do CPF nº ….................................................................... 
representante  legal  da empresa: 
.......................................................................... 
............................................................................CNPJ 
nº:........................................, Inscrição Estadual 
nº:.......................................... Endereço: ....................................... 
........................................................................... 
CEP:..........................................., Cidade …................................................, UF 
….........., doravante denominada CONTRATADA, por tomar conhecimento de 
informações sobre as informações técnicas da Secretaria de Estado de Cidades e de 
Integração Regional - SECIR, doravante denominada CONTRATANTE, aceita as 
regras, condições e obrigações constantes do presente Termo. 

 
1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e 
adequada proteção às informações sigilosas de propriedade exclusiva da 
CONTRATANTE bem como definir as regras para seu uso e proteção que 
porventura forem disponibilizadas à CONTRATADA em função dos procedimentos 
necessários para a execução do objeto do Contrato nº............................. 
referente ao Processo Licitatório nº ............................. 

 
2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de 
qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não 
se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, 
fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas 
de computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, 
processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, 
clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e 
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, 
financeiras ou comerciais, entre outros. 

 
3. A CONTRATADA compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a 
terceiros, sem a anuência formal e expressa da CONTRATANTE, das informações 
restritas reveladas. 

 
4. A CONTRATADA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que 
seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos 
utilizem, de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços à 
CONTRATANTE, as informações restritas reveladas. 

 
5. A CONTRATADA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem 
limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, 
empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, 
análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços à 
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CONTRATANTE, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza 
confidencial das informações restritas reveladas. 

 
6. A CONTRATADA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, 
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos 
sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente 
Termo. 

 
7. A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer 
violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado 
conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da 
existência de dolo. 
 

 

8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente 
comprovada, sem autorização expressa da CONTRATANTE, possibilitará a imediata 
rescisão de qualquer contrato firmado entre CONTRATANTE e a CONTRATADA sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATADA, estará sujeita, 
por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos 
sofridos pela CONTRATANTE, inclusive os de ordem moral, bem como as 
responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular 
processo judicial ou administrativo. 

 
9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 
vigor desde a data de acesso às informações restritas da CONTRATANTE. 

 
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a 

CONTRATADA assina o presente termo através de seus representantes legais. 
 
 

 
            ,     de           de          . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura 

(representante legal 
da empresa)  

RG:   
CPF:   

 


