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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Diretoria de Compras e Contratos

 

Resposta Impugnações - SEMAD/DICOC                                                                                                             

      Belo Horizonte, 04 de junho de 2020.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

REGIME: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO TÉCNICA E PREÇO

 

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para execução dos serviços de diagnós�co
socioambiental e técnico, incluindo testes de vazão e limpeza de poços; análises laboratoriais �sico-
químicas e bacteriológicas de fontes hídricas; análises laboratoriais de solo; elaboração de projetos
execu�vos de sistemas de dessalinização em 230 (duzentos e trinta) comunidades localizadas no
semiárido mineiro, conforme objeto do Convênio SICONV no 776516/2012, firmado entre o Ministério do
Desenvolvimento Regional - MDR e o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.

 

I – DAS PRELIMINARES

Impugnação interposta tempes�vamente com fundamento na Lei 8.666/93.

 

II - DAS FORMALIDADES

Registre-se que a resposta foi devidamente encaminhada à impugnante, tempes�vamente, pela mesma
via do recebimento do instrumento impugnatório, qual seja, via e-mail. Tal impugnação e respec�va
resposta serão devidamente autuados em apenso ao processo principal e levados ao conhecimento
público, a par�r de sua disponibilização no “Portal de compras MG” (www.compras.mg.gov.br) e no site
da Semad (h�p://www.meioambiente.mg.gov.br/editais).

 

III - DA ANÁLISE

Insurge-se a impugnante contra termos do edital de responsabilidade da área técnica competente.
Destarte, segue anexos os documentos de ques�onamentos e respostas da área técnica responsável.

 

IV - DA DECISÃO

http://www.meioambiente.mg.gov.br/editais
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Em face das considerações expendidas supra, em conformidade com o posicionamento de lavra da área
técnica responsável, por entender que os requisitos e princípios que permeiam os atos da Administração
Pública devem ser irrestritamente observados, resta conhecida a impugnação apresentada por sua
regularidade, para, no mérito, negar-lhe provimento, observada a legislação per�nente.

 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020

 
Referências de documentação do Edital nas respostas da área técnica:
 
EDITAL DE LICITAÇÃO: (13649115)
Anexo nº I - TERMO DE REFERENCIA: (13649564)
Anexo nº I.a - MODELO DE DIAGNÓSTICO: (13537037)
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Cynthia de Souza Lima, Servidora, em 09/06/2020, às
10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Viviane Cris�ne de Faria Gomes, Diretor(a), em
09/06/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSE GERALDO DE FREITAS, Assessor, em 09/06/2020, às
10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15073549
e o código CRC E537F36F.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 15073549

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ins�tuto Mineiro de Gestão das Águas 

Programa Água Doce

 

Memorando.IGAM/PAD.nº 6/2020

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

Para: Viviane Cristine de Faria Gomes

          Diretora de Compras e Contratos e membro da Comissão Especial de Licitação

 

  
  Assunto: Resposta a Comissão Especial de Licitação - Sergio Augusto
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2240.01.0000315/2020-51].
  

Sra Presidente da Comissão, 

 

Em atendimento ao Memorando 379 (15174425), encaminho a seguinte resposta:

 

O processo licitatório em aberto, trata de um trabalho de natureza mul�disciplinar, requerendo para o
alcance do obje�vo principal deste, que é dar subsídio para as obras que serão executadas em etapa
posterior em que será aberto um processo licitatório específico.

 

Na Etapa 01 está prevista a elaboração de 230 diagnós�cos socioambientais que deverão conter no
mínimo as informações descritas no item 3.1.1.1. do termo de referência. Para esta etapa, a metodologia
do programa prevê a composição de equipe chave, tendo como responsáveis, no mínimo 01  profissional
de nível superior com formação em Ciências Humanas ou Sociais, com experiência comprovada em
projetos preferencialmente com realização de diagnós�cos sociais de localidades rurais do semiárido e 
01 profissional de nível superior com formação em Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Gestão
Ambiental, Ecologia, com experiência comprovada em projetos, preferencialmente com realização de
diagnós�cos ambientais na região do semiárido.

 

Na Etapa 02, serão executadas a�vidades de responsabilidade da Coordenação Estadual do PAD e do
Núcleo Estadual de Gestão do PAD. Serão selecionadas 138 comunidades, com base nas informações
levantadas na Etapa 01, para execução da Etapa 03.

 

Na Etapa 03, serão realizados o desenvolvimento, desinfecção e testes de vazão nos poços profundos e
análises �sico-químicas das fontes hídricas que abastecem as 138 (cento e trinta e oito) localidades
indicadas na Etapa 02, seguindo ordem de priorização, bem como seus devidos relatórios. Para esta
etapa, a metodologia do programa prevê a composição de equipe chave, tendo como responsável, no
mínimo 01 profissional de nível superior com formação em Geologia ou Engenharia de Minas, com
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experiência comprovada em avaliação e teste de vazão e procedimentos de recuperação de poços
tubulares.

 

Na Etapa 04, serão executadas a�vidades de responsabilidade da Coordenação Estadual do PAD e do
Núcleo Estadual de Gestão do PAD.  Serão indicadas as 69 comunidades de acordo com critérios obje�vos
e com base nos relatórios elaborados na Etapa 01 e na Etapa 03.

 

Na Etapa 05, deverão ser elaborados os 69 projetos execu�vos previstos, além de recomendações para a
fase de execução dos trabalhos de sustentabilidade ambiental e mobilização social em cada localidade.
Para isso, a metodologia do programa prevê a composição de equipe chave, tendo como responsáveis, no
mínimo 01 Profissional de nível superior com formação em Engenharia Química ou Engenharia Mecânica,
com experiência comprovada em projetos de dimensionamento de dessalinizadores preferencialmente
na região do semiárido, 01 Profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil, Agronomia
ou Arquitetura com experiência comprovada em projetos de infraestrutura hídrica, 01 Profissional de
nível superior com formação em Ciências Humanas ou Sociais, com experiência comprovada em projetos
preferencialmente com realização de diagnós�cos sociais de localidades rurais do semiárido e
Profissional de nível superior com formação em Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Gestão
Ambiental, Ecologia, com experiência comprovada em projetos, preferencialmente com realização de
diagnós�cos ambientais na região do semiárido.

 

Esclareço que o Quadro II, do item 3.1.6 do Termo de Referência (13649564), especifica a
responsabilidade da Contratante e Contratada nas respec�vas etapas.

 

Ressalta-se que a previsão é de EQUIPE CHAVE MÍNIMA, onde terão profissionais responsáveis por
a�vidades e trabalhos correlatos com seu perfil profissiográfico, ou seja, dentro das especificidades das
tarefas deverá exis�r um “responsável” como capacidade técnica para coordenar, os COMPONENTES:
Mobilização Social, Sustentabilidade Ambiental, Obras civis, Dessalinização e um respec�vo Coordenador
da Equipe Chave, não obstando de todos os profissionais par�ciparem de cada uma das etapas,
acreditando ser o ideal para um trabalho técnico par�cipa�vo mais coerente com a realidade de cada
comunidade.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Jose Ocimar de Andrade Junior, Coordenador, em
08/06/2020, às 20:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15176598
e o código CRC 4CC2776D.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 15176598

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

