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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


09/06/2020 SEI/GOVMG - 15073549 - Resposta

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17405333&infra… 2/2

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 7/2020

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 - Nicomaquinas
  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:

 

A – O item 3.1.3.2 trata do tempo mínimo julgado necessário para realização dos testes de vazão: "A
Contratada deverá executar nestes poços o desenvolvimento, desinfecção e testes de vazão com pelo
menos 12 (doze) horas de bombeamento e 6 (seis) horas de recuperação, apresentando nos relatórios"

 A contratante deve seguir as orientações do processo licitatório e realizar os trabalhos técnicos pautados
em todas as normas vigentes, como a ABNT NBR 12.244/06 – Construção de poço para captação de água
subterrânea.

 

B - A instalação dos sistemas não é objeto deste edital. Será objeto de edital posterior. Segue transcrição
do objeto deste processo licitatório, conforme documento (13649115):

1. Do objeto
1.1 O presente processo de licitação tem como objeto a Contratação De Serviços
De Diagnós�co Socioambiental E Técnico; Incluindo Testes De Vazão E Limpeza De
Poços; Análises Laboratoriais Físico-Químicas E Bacteriológicas De Fontes Hídricas;
Análises Laboratoriais De Solo E Elaboração De Projetos Execu�vos Dos Sistemas
De Dessalinização Em Conformidade Com A Metodologia Do Programa Água Doce.

 

C – Neste processo licitatório não há previsão de tratamento da água, a terceira etapa refere-se
"Realização de desinfecção, desenvolvimento, Elaboração dos relatórios dos testes de vazão dos poços
das 138 (cento e trinta e oito) localidades, e Coleta e análises �sico-químicas e microbiológicas das águas
dos poços das 138 (cento e trinta e oito) localidades", e toda a execução deve seguir o previsto no item
3.1 do TR (13649564).
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D – Nos serviços a serem executados neste processo licitatório não há previsão de implantação do
cercamento dos poços. Na etapa 5 deverão ser realizados o dimensionamento e projetos execu�vos dos
69 sistemas que serão implantados posteriormente através da Fase 2, objeto de outro edital. O objeto do
atual processo licitatório está descrito em edital conforme resposta ao Item B.

 

E –  Os valores previstos no edital foram construídos com base em ampla pesquisa de mercado e com
mais de uma origem, conforme:

"Para se comprovar o preço de mercado, a pesquisa deve levar em conta diversas
origens, como, por exemplo, cotações com fornecedores, contratos anteriores do
próprio órgão, contratos de outros órgãos, valores registrados no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais e nas atas de registro de preços da
Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a es�ma�va mais real
possível" (Acórdãos 819/2009-TCU-Plenário, 1685/2010-TCU-2ª Câmara e
265/2010-TCU-Plenário)

 

Visto isso, a pesquisa está dentro das normas vigentes, o que evita um preço de referencia superes�mado
ou abaixo do mercado, apresentando ainda mais legi�midade quanto a este demonstrar realidade e
nortear o processo, sendo suficiente para execução do objeto.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Jose Ocimar de Andrade Junior, Coordenador, em
08/06/2020, às 21:20, 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 15176889
e o código CRC 94A3119C.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 15176889

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

