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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Diretoria de Compras e Contratos

Processo SEI nº 2240.01.0000315/2020-51

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

REGIME: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO TÉCNICA E PREÇO

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 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 EXECUTIVOS DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA DO
PROGRAMA ÁGUA DOCE

 

 

 

RECIBO

 

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, re�rou o Edital do ----- acima referenciado e deseja
ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
_________________________________________________________________________.

___________________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS, PELO E-
MAIL: viviane.gomes@meioambiente.mg.gov.br.
 

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
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A Diretoria de Compras e Contratos não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou que
prestar informações incorretas no mesmo.
 

Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações do e-mail, sob pena de ser
considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.
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PREÂMBULO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD realizará licitação, com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público que está aberta
LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo critério TÉCNICA E PREÇO, pela Comissão Especial de Licitação
designada pela RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR Nº2.956, 03 DE ABRIL DE 2020, para
selecionar a proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnós�co
socioambiental e técnico, Processo de Compra 1371001 2/2020, SEI 2240.01.0000315/2020-51, conforme o que a seguir se
especifica.

1.2. Os envelopes que contenham os “Documentos de Habilitação”, a “Proposta Técnica” e a “Proposta de Preço” deverão ser
protocoladas no local, data e horário estabelecidos no preâmbulo.

1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a  realização do certame na data marcada, a
sessão será, automa�camente, transferida para o  primeiro dia ú�l subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que
não haja comunicação da Comissão Especial de Licitação em contrário.

1.4. A data, o horário e o local para a abertura dos envelopes “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço” serão definidos pela
Comissão Especial de Licitação e comunicados a todas as licitantes, após a abertura do envelope “HABILITAÇÃO”, observadas as
condições estabelecidas neste edital.

1.5. Data de Abertura: 15 de junho de 2020 - Horário: 10:30h

1.6. Local: Auditório da EFAS- Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos da PMMG
                  Rua Dr. Gordiano, 123 - Prado, Belo Horizonte - MG, 30411-080

1.6.1. Todas as referências de horário no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação rela�va ao certame.

1.7. Os interessados em par�cipar do certame deverão encaminhar à Comissão Especial de Licitação, o recibo constante na página
01 deste Edital, cujas informações serão u�lizadas para seu cadastramento e envio de respostas e informações.

1.8. São ANEXOS deste EDITAL, sendo, portanto, integrantes desta Licitação:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo A-I do Termo de Referência
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Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo III – Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte

Anexo IV – Modelo de Declaração de Designação do Responsável Técnico

Anexo V – Declaração de Superveniência de Fato Impedi�vo da Habilitação

Anexo VI – Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica

Anexo VII –Modelo de Carta Proposta de Preços

Anexo VIII – Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho

Anexo IX – Minuta do Contrato

Anexo X – Parâmetros e critérios para julgamento das Propostas de Técnica e Preço; Julgamento das propostas, modelo e padrões

 

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.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal de Compras do Governo
Federal (Compras Governamentais) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as úl�mas.

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitação ao e-mail
viviane.gomes@meioambiente.mg.gov.br.

2.1.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden�ficar (CNPJ, nome empresarial e nome
do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

2.1.2. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão Especial de Licitação, por escrito, por meio de e-mail àqueles que
enviaram solicitações de re�rada do Edital.

2.2. Qualquer cidadão é parte legí�ma para impugnar os termos do presente Edital de licitação por irregularidade na aplicação da
Lei 8666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (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 ú�l que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência.

2.3. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o
segundo dia ú�l que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

2.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de solicitação de impugnação direcionado à Comissão Especial de Licitação
- SEMAD, a ser protocolizado na Protocolo do Prédio Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001, 1º andar do Edi�cio
Gerais, Cidade Administra�va, Serra Verde, CEP 31630-901, Belo Horizonte/MG , de 09h00min às 16h00min, deste ato
convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

2.3.1.1. A Comissão Especial de Licitação 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 pe�ção contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.

2.3.2. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte,
vinculando a Administração e os licitantes.

2.4. 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, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

1371.17.512.120.4321.0001.3390.3999.0.24.1

3.2. Sempre que a vigência do Contrato ultrapassar a vigência dos respec�vos créditos orçamentários, será providenciada
dotação orçamentária própria para cobertura do período subsequente.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par�cipar da presente licitação pessoas jurídicas, cujas a�vidades tenham per�nência com o ramo do objeto
licitado, que atendam a todas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos.

4.2. Não poderão par�cipar da presente licitação as empresas que:
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4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras
que não funcionem no País.

4.2.2. Es�verem suspensas para licitar e contratar com a Administração.

4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

4.2.4. Es�verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.

4.3. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.4. Cada PROPONENTE apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.

4.5. O PROPONENTE arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório.

4.6. No caso de consórcio, sem prejuízo do cumprimento de todas as cláusulas editalícias, os mesmos observar-se-ão
também as seguintes normas:

4.6.1. Comprovação do compromisso público ou par�cular de cons�tuição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

4.6.2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, fixadas no
edital;

4.6.3. Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/1993 por parte de cada
consorciado, admi�ndo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quan�ta�vos de cada consorciado, e, para
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respec�va
par�cipação, devendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas assim definidas em lei;

4.6.4. Impedimento de par�cipação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou
isoladamente;

4.6.5. Os integrantes responsabilizam solidariamente pelos atos pra�cados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato. 5.6.6. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira.

4.6.6. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a cons�tuição e o registro do
consórcio, nos termos do art. 33 §2º da Lei 8666/93.

4.6.7. No caso de formação de consórcio, as ins�tuições proponentes deverão, em conjunto, atender aos pré-
requisitos estabelecidos no Anexo I do Edital.

4.7. A par�cipação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. 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 con�do no Anexo II - Modelo
de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, deste Edital.

5.1.1. O instrumento que comprovará a representa�vidade do PROPONENTE será:

5.1.1.1. 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.

5.1.1.2. Para sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado – além da carta de credenciamento indicada no subitem 6.1,
deverá ser apresentada cópia auten�cada 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
in�mação, interpor e renunciar a recurso, assim como pra�car todos os demais atos per�nentes 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.

5.1.2. A apresentação dos documentos de que trata o subitem 6.1.1 não exclui a necessidade prevista no subitem 8.4.

5.1.3. O representante deverá estar munido de documento hábil de iden�ficação.

5.1.4. A ausência do credenciamento não cons�tuirá mo�vo para a inabilitação ou desclassificação do PROPONENTE, mas
impedirá o seu respec�vo representante de se manifestar, bem como de pra�car qualquer outro ato inerente a esta LICITAÇÃO.

5.1.5. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal do PROPONENTE somente poderão
par�cipar da sessão como ouvintes, não podendo consignar em ata suas observações, rubricar documentos, nem pra�car os demais
atos per�nentes à LICITAÇÃO.

5.1.6. A qualquer momento durante o processo licitatório, o interessado poderá subs�tuir seu representante, desde que
devidamente credenciado. 

5.1.7. Não será admi�da a par�cipação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de um PROPONENTE,
sendo que será admi�do apenas 1(um) representante e 1 (um) suplente para cada empresa PROPONENTE.
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5.1.8. A LICITANTE não deverá colocar o documento de credenciamento dentro dos envelopes, mas, apresentá-lo
diretamente à Comissão Especial de Licitação, quando solicitado.

5.2. Do procedimento de credenciamento:

5.2.1. Iniciada a sessão de abertura desta licitação e antes da abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, a Comissão Especial
de Licitação solicitará que se manifestem os representantes das LICITANTES.

5.2.2. Serão credenciados a representar as LICITANTES na sessão pública e pra�car todos os atos de que tratam o
documento de credenciamento os interessados que apresentarem a documentação na forma exigida neste Edital.

5.2.3. O documento de credenciamento será re�do pela Comissão Especial de Licitação e juntado ao processo licitatório.

5.2.4. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, mesmo que não credenciadas,
poderão fazê-lo, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

5.2.5. A manifestação intempes�va do representante credenciado da LICITANTE ou de pessoa não credenciada poderá, a
critério da Comissão Especial de Licitação, acarretar o convite para que o manifestante se re�re da sala de reuniões.

5.2.6. A não apresentação do credenciamento não impede a par�cipação da LICITANTE nesta Licitação, entretanto a mesma
não poderá manifestar- se nas sessões públicas.

6. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS

6.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL referentes à presente
LICITAÇÃO deverão ser protocolizados até o dia 10 de junho de 2020, das 09h00min às 16h00min, no Protocolo do Prédio Gerais
- Rodovia Papa João Paulo II, 4001, 1º andar do Edi�cio Gerais, Cidade Administra�va, Serra Verde, CEP 31630-901, Belo
Horizonte/MG - em envelopes separados, lacrados, rubricados e iden�ficados como SIGILOSOS, da seguinte forma em sua parte
externa e frontal:

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SIGILOSO

CONCORRÊNCIA  Nº 01/2020 - SEMAD

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA

SIGILOSO

CONCORRÊNCIA  Nº 01/2020 - SEMAD

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL

SIGILOSO

CONCORRÊNCIA  Nº 01/2020 - SEMAD

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

 

6.2. Para cer�dões 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.

6.3. Toda a documentação deverá ser encadernada, rubricada e numerada sequencialmente e, ainda, conter, no início,
um sumário das matérias com as páginas correspondentes.

6.4. As informações, bem como toda a correspondência e documentos rela�vos à Licitação, deverão ser redigidos em
português, idioma oficial desta Licitação, sendo toda a documentação compreendida e interpretada de acordo com o referido
idioma.
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7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01)

7.1. Na fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação examinará a per�nência, segundo as exigências a seguir
descritas e demais deste EDITAL, quanto à documentação con�da no ENVELOPE Nº 01.

7.2. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do PROPONENTE.

7.3.  A documentação de habilitação poderá ser apresentada em original, ou por qualquer processo de cópia auten�cada
por cartório competente ou servidor da Administração competente, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

7.4. O ENVELOPE Nº 01 deverá conter os documentos rela�vos à regularidade jurídica (subitem 8.5), à regularidade fiscal
(subitem 8.6), à qualificação econômico-financeira (subitem 8.7), à qualificação técnica (subitem 8.8), e as declarações (subitem
8.9).

7.5. REGULARIDADE JURÍDICA

7.5.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações
constantes nos Anexos deste Edital e do contrato.

7.5.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável (eis) pela empresa para pra�car atos junto
à Administração Pública.

7.5.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

7.5.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou coopera�vas e, no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

7.5.4. Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

7.5.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

7.6. REGULARIDADE FISCAL

7.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

7.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, rela�vo à sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto do certame;

7.6.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante e à Fazenda Estadual de
Minas Gerais;

7.6.3.1. Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá
ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.;

7.6.3.2. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de cer�dão
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 A�va da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições
previdenciárias e de terceiros;

7.6.4. Cer�ficado de Regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS;

7.6.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão
nega�va, ou posi�va com efeito de nega�va 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.

7.6.6. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes cer�dões
nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de nega�vas, podendo ser comprovadas por meio do Relatório CRC do Fornecedor,
ob�do no Portal de Compras.

7.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.7.1. Cer�dão nega�va de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa �sica, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses;

7.7.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo 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-cons�tuída, vedada sua
subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, mas admi�da a sua atualização por índices oficiais.

7.7.3. 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 = A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo

         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

SG =                                 A�vo Total                            
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           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

LC =   A�vo Circulante   

         Passivo Circulante

 

7.7.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias
que faculta�vamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Norma�va da Receita Federal do Brasil nº 1.594/2015, poderão
apresentar a ECD para os fins previstos no item 8.7 do edital.

7.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.8.1. Comprovação de ap�dão para desempenho das a�vidades 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 e seu
Anexo A-I, podendo os atestado(s) serem fornecidos por órgãos ou en�dades públicas ou por empresas privadas, desde que:

7.8.1.1. Ostentem a razão social e os dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail);

7.8.1.2. contenham a descrição clara da a�vidade ou serviço executado, explicitando o período e o local de execução;

7.8.1.3. indiquem o local e a data de emissão;

7.8.1.4. contenham nome, cargo, telefone, fax, e-mail e assinatura do responsável pela veracidade das informações;

7.8.1.5. comprovação que a sociedade empresária atende todos os requisitos descritos no ANEXO I(Termo de Referência).

7.9. DECLARAÇÕES

7.9.1. 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 con�do no Anexo VI – Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica, deste
Edital.

7.9.2. 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 con�do no Anexo
II – Modelo de Carta de Credenciamento.

7.9.3. A declaração a que se refere o subitem 8.9.2 deverá ter reconhecimento de firma da assinatura do representante
legal do PROPONENTE.

8. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2)

8.1. 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 - Termo de Referência e seu Anexo A-I deste edital.

8.2. Será admi�da apenas uma PROPOSTA TÉCNICA por PROPONENTE, devendo, para tanto, observar as diretrizes
inseridas neste edital e seus anexos.

8.3. A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada em 1 (uma) via original, ou cópia auten�cada, e no que couber,
assinada ou rubricada pelo Licitante, em papel com iden�ficação 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 cons�tuído, tendo firma reconhecida da
assinatura do emitente.

8.4. A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada também em 1 (uma) via digital com iden�ficação clara do
PROPONENTE, contendo a PROPOSTA TÉCNICA completa e seus Anexos digitalizados.

8.5. A PROPOSTA TÉCNICA deverá indicar claramente o nome do PROPONENTE, endereço, CEP, telefone e e-mail.

8.6. A PROPOSTA TÉCNICA terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, conforme art. 64
§3º da Lei Federal 8.666/93.

8.7. A documentação apresentada para fins de comprovação da habilitação não será considerada para fins de pontuação
na PROPOSTA TÉCNICA. O PROPONENTE que desejar que tal documentação seja considerada, deverá fazê-la constar novamente no
ENVELOPE nº 02.

8.8. A SEMAD, responsável pelo acompanhamento da execução do serviço a ser contratado bem como gestão do contrato
que será firmado, poderá determinar diligências a fim de averiguar a veracidade das informações prestadas

8.9. Todas as a�vidades desenvolvidas para a consecução do objeto de contratação do ANEXO I - Termo de Referência  e
seu Anexo A-I do Edital, serão supervisionadas e dirigidas pela fiscalização do Contrato.

8.10. Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA que:

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

II - Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o disposto neste edital ou quaisquer
imposições ou condições aqui não previstas;

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

IV - Apresente qualquer menção quanto aos valores con�dos na PROPOSTA COMERCIAL.
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9. DA PROPOSTA COMERCIAL(ENVELOPE Nº 3)

9.1. No ENVELOPE Nº 3, O PROPONENTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL, devendo, para tanto,
observar as diretrizes inseridas neste Edital e seus Anexos.

9.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 1 (uma) via, em papel com iden�ficação 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
cons�tuído, tendo firma reconhecida da assinatura do emitente, e deverá estar em conformidade com o Anexo VII – Modelo de
Carta Proposta de Preços deste EDITAL.

9.3. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada também em 1 (uma) via digital com iden�ficação clara do
PROPONENTE, contendo a PROPOSTA COMERCIAL e seus Anexos digitalizados.

9.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá indicar claramente o nome do PROPONENTE, endereço, CEP, telefone e e-mail.

9.5. A PROPOSTA COMERCIAL terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

9.6. Deverá constar, na PROPOSTA COMERCIAL, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, frete até o des�no e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o cumprimento do objeto da
presente licitação.

9.7. Fica reservado À SEMAD 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, no prazo que lhe for
estabelecido.

9.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do PROPONENTE, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

9.9. Serão desclassificadas a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL (IS):

I - Que não atenderem às exigências deste EDITAL, em especial de seu ANEXO I – Termo Referência;

II - Cujos valores globais e unitários ultrapassem os limites estabelecidos neste EDITAL e seus Anexos;

III - Que con�verem rasura, borrão, entrelinha, linguagem ou contradição que dificulte a exata compreensão
do enunciado;

IV - Que con�verem emendas, ressalvas ou omissões;

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

VI - Que sejam comprovadamente inviáveis inexequíveis ou incompa�veis com os obje�vos da LICITAÇÃO,
considerando-se preço manifestamente inexequível ou que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou
incompa�vel com os preços de mercado, apurados na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei Federal n°
8.666/93;

VII - Cujos documentos não es�verem assinados por pessoa habilitada;

VIII - Que não es�verem totalmente expressas em reais (R$);

IX - Que não es�verem redigidas em português;

X - Que não considerarem todos os tributos incidentes sobre o OBJETO DA LICITAÇÃO, na forma da legislação
vigente;

XI - Que, para sua viabilização, necessitem de vantagens ou subsídios que não estejam previamente
autorizados em lei e à disposição de todos os PROPONENTES.

9.10. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste EDITAL e seus Anexos, nem com
valores ou vantagens baseados nas ofertas dos demais PROPONENTES.

10. DA ABERTURA E JULGAMENTO

10.1. No dia 15 de junho de 2020, às 10h30min, a Comissão Especial de Licitação, em sessão pública, a ser realizada na
Auditório da EFAS - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos da PMMG, na Rua Dr. Gordiano, 123 - Prado, Belo
Horizonte - MG, 30411-080, do endereço indicado no preâmbulo deste EDITAL, proclamará o recebimento dos envelopes de cada
PROPONENTE, que tenham sido protocolados nos termos do item 7 do EDITAL.

10.2. Em seguida será realizado o credenciamento de que trata o item 6 – Do Credenciamento, do EDITAL.

10.3. 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.

10.4. Depois serão abertos os ENVELOPES DE Nº 01, contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO dos PROPONENTES.

10.5. A Comissão Especial de Licitação, 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.

10.5.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão permi�das quaisquer re�ficações que possam influir no
resultado final deste certame.

10.5.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a par�cipação 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.
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10.5.3. Será inabilitado o PROPONENTE que: não demonstrar habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira,
regularidade fiscal ou qualificação técnica mínima exigida e as declarações previstas neste EDITAL e seus Anexos;

10.5.3.1. 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 par�r do momento em que o
licitante for declarado o vencedor.

10.5.4. Abertos os envelopes que contém os documentos rela�vos 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.

10.5.5. 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.

10.6. Concluídos os prazos rela�vos ao direito de pe�ção 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 u�lizar os meios de comunicação disponíveis e publicará a convocação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais.

10.6.1. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por mo�vo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.

10.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação dos PROPONENTES e abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS,
não se admi�rá a sua desclassificação por mo�vo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o resultado do julgamento.

10.7. A abertura do ENVELOPE Nº 02 contendo a PROPOSTA TÉCNICA condiciona-se à observância e à conclusão das etapas
caracterizadas a seguir:

10.7.1. 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 úl�mo caso, por meio de documento escrito, dirigido ao
Presidente da Comissão Especial de Licitação; ou,

10.7.2. 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,

10.7.3. 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.

10.8. Com base nos critérios previstos neste EDITAL e seus Anexos, a Comissão analisará, pontuará e julgará a(s)
PROPOSTA(S) TÉCNICA(S).

10.9. 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.

10.9.1. 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 respec�vo 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 mo�varam essas decisões, bem como as respec�vas notas dos PROPONENTES.

10.10. Concluídos os prazos rela�vos ao direito de pe�ção 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 u�lizar os meios de comunicação disponíveis e publicará a convocação no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

10.10.1. Ultrapassada a fase de PROPOSTA TÉCNICA dos PROPONENTES e abertos os envelopes contendo a(s) PROPOSTA(S)
COMERCIAL (IS), não se admi�rá a sua desclassificação por mo�vo relacionado com a PROPOSTA TÉCNICA, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.

10.10.2. A abertura do ENVELOPE nº. 03 contendo a PROPOSTA COMERCIAL condiciona-se à observância e à conclusão das
etapas caracterizadas a seguir:

10.10.3. 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 úl�mo caso, por meio de documento escrito, dirigido
ao Presidente da Comissão Especial de Licitação; ou, 

10.10.4. 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, 

10.10.5. 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.

10.11. Com base nos critérios previstos neste EDITAL e seus ANEXOS, a Comissão Especial de Licitação analisará, pontuará e
julgará a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS).

10.12. 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. 
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10.13. Com base nos critérios propostos neste EDITAL, a Comissão Especial de Licitação examinará as PROPOSTAS
COMERCIAIS apresentadas. 

10.14. 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. 

10.15. Será declarado vencedor o PROPONENTE que a�ngir a maior NOTA FINAL (NF).

10.16. 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. 

10.17. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas serão realizadas sempre em ato
público previamente designado, no qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pela Comissão Especial de Licitação, e
pelos representantes dos PROPONENTES, que assim desejarem. 

10.18. Caberá recurso administra�vo, conforme item 13 – Dos Recursos Administra�vos, deste EDITAL, contra todo e
qualquer ato decisório da Comissão Especial de Licitação. 

10.19. Comissão Especial de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar outros esclarecimentos e comprovação dos
documentos apresentados nos envelopes rela�vos 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.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1. A proposta financeira deverá ser entregue de acordo com Anexo VII – Modelo de Carta Proposta de Preços e
conforme orientações deste edital. 

11.2. É obrigatório o preenchimento de todos os itens do referido anexo. Os itens ou campos não preenchidos serão
considerados NULOS.

11.3. Todos os custos para a realização total dos trabalhos, conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I deverão
estar incluídos na proposta financeira. 

11.4. 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.

11.5. Serão desclassificadas as propostas que incorrerem em quaisquer irregularidades no Edital.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. 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:

12.1.1. Interposição de recurso administra�vo, para a Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da in�mação 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.

12.2. 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. 

12.3. A interposição de recurso ou representação será comunicada aos demais PROPONENTES, que poderão impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da in�mação do ato. 

12.4. Os recursos e/ou representações deverão observar os seguintes requisitos: 

I - Serem devidamente fundamentados;

II - Serem assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes;

III - Serem protocolados junto à Comissão Especial de Licitação; e

IV - Não apresentarem documentos ou informações que já deveriam ter acompanhado a documentação de
habilitação, as PROPOSTAS TÉCNICAS ou as PROPOSTAS COMERCIAIS.

12.5. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão poderá não conhecer do recurso caso verifique ausentes
quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência, tempes�vidade, legi�midade, interesse e mo�vação, vedado exame
prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

12.6. 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, mo�vadamente e por
razões de interesse público, a autoridade competente assim determinar.

12.7. Os recursos interpostos com obje�vos protelatórios ou outros que não sejam per�nentes ao direito dos
PROPONENTES e ao interesse público serão considerados como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste caso,
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objeto de representação por parte da Semad 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.

12.8. Os prazos de recurso serão contados após a publicação da decisão no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

12.9. Os PROPONENTES poderão desis�r 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.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Julgadas e classificadas as propostas pela Comissão Especial de Licitação, incumbirá à Diretoria de Compras e
Contratos/Superintendência de Administração e Finanças/Subsecretaria de Tecnologia, Administração e Finanças/Semad:

13.1.1. Adjudicar o OBJETO DA LICITAÇÃO, declarando por ato formal o seu vencedor; e 

13.1.2. Homologar o resultado da LICITAÇÃO.

13.2. 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 Semad.

13.3. Em face do não comparecimento do ADJUDICATÁRIO no prazo es�pulado no item anterior, o presidente da Comissão
Especial de Licitação convocará os PROPONENTES remanescentes, na ordem de classificação da NOTA FINAL ob�da, para assumir
nas mesmas condições da proposta vencedora.

14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

14.1. A Comissão Especial de Licitação, em despacho fundamentado, poderá revogar a licitação por razões de interesse
público e deverá anulá-la por o�cio ou por provocação de terceiro, verificada a ocorrência de qualquer nulidade.

15. DA CONTRATAÇÃO

15.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do PROPONENTE declarado vencedor será convocado
para firmar o termo de contrato conforme Minuta do Anexo IV.

15.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo de contrato ou
instrumento equivalente.

15.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou instrumento
equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os PROPONENTES remanescentes, observada a ordem de classificação. 

15.2. O representante legal do PROPONENTE que �ver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo de
contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação,
através de fax, carta postal ou e-mail. 

15.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Semad. 

15.4. O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, a par�r da sua publicação.

16. DO PRAZO E DA FORMA DO PAGAMENTO:

16.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de
ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento defini�vo, de acordo com os percentuais de desembolso previstos no
cronograma �sico-financeiro, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE:

 

ETAPAS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS FORMA DE
APRESENTAÇÃO

 
LOTES / ENTREGAS

 

% PAGAMENTO
(POR % DE
EXECUÇÃO)

1

Diagnós�co socioambiental e técnico de 230 (duzentas
e trinta) localidades, incluindo a elaboração de

recomendações técnicas para implantação ou não dos
sistemas de dessalinização. 

50%

Apresentação do
diagnós�cos e Relatório

Final, ao final da
caracterização de cada

comunidade, na forma de
proposição com

jus�fica�vas.

LOTE 1: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 2: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 3: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 4: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 5: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 6: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 7: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 8: 23 LOCALIDADES 4%
LOTE 9: 23 LOCALIDADES 4%

LOTE 10: 23 LOCALIDADES 4%
ENTREGA DE RELATÓRIO 10%

3 Realização de desenvolvimento, desinfecção e testes de
vazão dos poços em 138 localidades selecionadas

na Etapa 2

Relatórios dos testes de
vazão realizados nos poços ENTREGA DE RELATÓRIO 20%

Coleta de água e análises �sico-química e
microbiológica dos poços em 138 localidades

selecionadas na Etapa 2

Relatório consolidado com
todos os laudos de análise. ENTREGA DE RELATÓRIO 5%

Caracterização dos usuários da água nas 138 (cento e Relatórios com os ENTREGA DE RELATÓRIO 5%
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trinta e oito) localidades selecionadas na Etapa 2 ques�onários das
entrevistas realizadas em

todas as comunidades.

5

Recomendações para a fase de execução dos trabalhos
de sustentabilidade ambiental e mobilização social em

cada localidade, tendo como base as caracterís�cas
levantadas nos diagnós�cos de localidade e de usuários

Item 3.1.5 ENTREGA DE RELATÓRIO 5%

Elaboração dos projetos execu�vos de
recuperação/implantação de sistemas de dessalinização

em 69 (sessenta e nove) localidades selecionadas
na Etapa 4

Conjunto de documentos e
projetos detalhados no

item 3.1.5.1

ENTREGA DE PROJETO
EXECUTIVO 15%

 

 
PRODUTO FINAL

Relatório de diagnós�co consolidado contendo os trabalhos desenvolvidos nas Etapas 1, 3 e 5, análises efetuadas com os
respec�vos resultados alcançados; 69 projetos execu�vos de sistemas simplificados elaborados; memorial dos 69 processos de

regularização das áreas para implantação/recuperação dos sistemas de dessalinização, por comunidade.
 

100%

 

§1º A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive aquelas emi�das
eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica - eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - SIAD, disponível no sí�o
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 reme�das 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 par�r da data da reapresentação do documento, considerado válido pela CONTRATANTE.

§ 4º A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 

§ 5º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o objeto �ver sido
executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e
rescisão contratual.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. 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:

17.1.1. advertência por escrito;

17.1.2. multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902/2012;

17.1.3. 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;

17.1.4. 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 des�nado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

17.1.5. suspensão temporária de par�cipação 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; 

17.1.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação
ou omissão, obedecido o disposto no Decreto Estadual nº 45.902, de 2012. 

17.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

17.2.1. não atendimento às especificações técnicas rela�vas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento
equivalente;

17.2.2. retardamento imo�vado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

17.2.3. paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública
Estadual;

17.2.4. prestação de serviço de baixa qualidade. 

17.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas no subitem 18.1.2,18.1.3 e
18.1.4.
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17.4. A multa será descontada da garan�a do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou
será quitada por retenção dos pagamentos devidos pela Administração Publica Estadual ou cobrado judicialmente.

17.5. As sanções relacionadas nos subitens 18.1.3 e 18.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que:

17.5.1. deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

17.5.2. apresentar declaração ou documentação falsa;

17.5.3. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

17.5.4. não man�ver a proposta;

17.5.5. falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

17.5.6. comportar-se de modo inidôneo;

17.5.7. cometer fraude fiscal.

17.6. A aplicação das sanções observará o devido processo administra�vo, 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. 

17.7. As sanções relacionadas nos subitens 18.1.3 e 18.1.4 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública - CAFIMP

18. DA FISCALIZAÇÃO

18.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE, devidamente designado para
tanto, ao qual compe�rá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta
da CONTRATADA e neste instrumento.

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer
irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou
aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

§ 3º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo
afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1. A CONTRATADA efetuará garan�a para execução dos serviços objeto deste Edital, recolhendo em nome da
Contratante, a importância de correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, na modalidade Caução em
Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, ou Seguro Garan�a, ou Fiança Bancária.

19.1.1. A Contratante poderá descontar do valor da Garan�a toda e qualquer importância que lhe for devida, a
qualquer �tulo, pela Contratada, inclusive multas.

19.1.2. Se o desconto se efe�var no decorrer do prazo contratual, a Garan�a deverá ser reintegralizada no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura da No�ficação, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

19.1.3. A Garan�a será res�tuída após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor
competente da CONTRATANTE.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após o encaminhamento da proposta não serão aceitas
alegações de desconhecimento. 

20.2. É facultado à Comissão Especial de Licitação em qualquer fase da licitação, com base no § 3° do Art. 43 da Lei Federal
N° 8.666/93, promover diligência des�nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado,
bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos des�nados a fundamentar as decisões. 

20.3. É vedado ao PROPONENTE re�rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão.

20.4. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto desta CONCORRÊNCIA.

20.5. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no
parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

20.6. A 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 des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

20.7. Poderá a Semad exigir a qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, a�nentes a
esta licitação. 

20.8. A Comissão Especial de Licitação dará ciência aos PROPONENTES das decisões per�nentes a esta LICITAÇÃO por meio
de publicação no Diário Oficial do Estado. 

20.9. Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br
e h�p://www.meioambiente.mg.gov.br/editais.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Autorizado e ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em 24/04/2020, às 15:07, 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 13649115 e o código CRC D0B0D7B4.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13649115

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº I - TERMO DE REFERÊNCIA/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

REGIME: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO TÉCNICA E PREÇO

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DA FASE 1 DO
PROGRAMA ÁGUA DOCE

 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 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

EXECUTIVOS DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA DO PROGRAMA ÁGUA DOCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Minas Gerais - MG
2020

Sumário

 

1.         OBJETO.. 

2.         JUSTIFICATIVA.. 

3.         CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ÁREA DE EXECUÇÃO DA METODOLOGIA DO PAD NO ESTADO DE
MINAS GERAIS.. 

3.1. FASE 1- diagnóstico socioambiental e técnico.. 

3.1.1. ETAPA 01 DO DIAGNÓSTICO.. 

3.1.2. ETAPA 02 DO DIAGNÓSTICO.. 

3.1.3.  ETAPA 03 DO DIAGNÓSTICO.. 

3.1.4.  ETAPA 04 DO DIAGNÓSTICO.. 

Ó
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3.1.5.  ETAPA 05 DO DIAGNÓSTICO.. 

3.1.6.  PRODUTOS DA FASE 1 - DIAGNÓSTICO.. 

3.1.7.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.. 

3.1.8.  DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.. 

3.1.9.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.. 

3.1.10.     DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.. 

3.1.11.     DO PRAZO DE EXECUÇÃO.. 

3.1.12.     DO CRONOGRAMA FINANCEIRO.. 

3.1.13.     MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO.. 

3.1.14.     DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES.. 

3.1.15.     DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.. 

3.1.16.     DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO   

ANEXOS.. 

 

 

1. 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.

Item Descrição (CATMAS) Quant

000095893

SERVIÇO DE DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL E TECNICO
DOS SISTEMAS DE DESSALINIZACAO DE AGUA, TESTES,
ANALISES LABORATORIAIS; AO SERVICO INCLUI TESTES DE
VAZAO E LIMPEZA DE POCOS; ANALISES LABORATORIAIS
FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DE FONTES
HIDRICAS; ANALISES LABORATORIAIS DE SOLO E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DOS SISTEMAS DE
DESSALINIZACAO DE AGUA

01

 

2. JUSTIFICATIVA

O Programa Água Doce (PAD) é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional em parceria com ins�tuições federais, estaduais, municipais e sociedade civil que visa estabelecer uma polí�ca pública
permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas,
incorporando cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação e gestão de sistemas de dessalinização no semiárido brasileiro,
levando-se em consideração a caracterís�ca da presença de sais nas águas subterrâneas desta região.

O Programa foi formulado visando construir uma metodologia de forma a dar uma maior sustentabilidade na
implantação dos sistemas de dessalinização, tendo em vista que muitos sistemas já vinham sendo implantados no semiárido brasileiro
carecendo dos devidos cuidados técnicos, sociais e ambientais, desde a década de 90. Por conta disto, em pouco tempo muitos
deixaram de operar e, os que operavam, lançavam seus efluentes no meio ambiente sem des�nação adequada.

Tendo em vista que cerca de 70% dos poços da região semiárida do Brasil apresentam águas salobras ou salinas, e que a
água subterrânea muitas vezes é a única fonte disponível para as comunidades, coube ao Ministério do Meio Ambiente estruturar uma
metodologia para que esta tecnologia �vesse mais sucesso em sua implantação, e as comunidades recebessem de forma permanente
uma água segura para beber.

Um dos principais diferenciais do Programa é a des�nação ambientalmente adequada do efluente gerado no processo
de dessalinização. Na maioria dos casos, o efluente é lançado num tanque de contenção para evaporação, evitando a degradação do
solo. No entanto, dependendo das caracterís�cas �sico-químicas deste concentrado, o mesmo poderá ser des�nado a outros usos
como dessedentação animal ou irrigação para agricultura biossalina.
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O Programa Água Doce é executado por meio de parcerias com todos os estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e Minas Gerais. São 10 (dez) convênios do Programa Água Doce
em execução, com inves�mento de aproximadamente R$ 250 milhões de reais para fornecer água de qualidade a 1.200 comunidades
rurais do semiárido brasileiro.

Os sistemas de dessalinização implantados até o momento possuem capacidade instalada para produzir cerca de dois
milhões de litros de água potável por dia e beneficiar aproximadamente 200 mil pessoas.

Por úl�mo há a possibilidade de avançar na u�lização da agricultura biossalina, por meio de Unidades Demonstra�vas
do Programa Água Doce aliadas à difusão de cul�vos apropriados ao semiárido brasileiro que u�lizem águas salinas ou salobras no
processo de irrigação.

O PAD u�liza como critérios para iden�ficação dos municípios mais crí�cos do semiárido em termos de acesso água as
seguintes caracterís�cas: menores índices pluviométricos, menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, maior índice de
mortalidade infan�l e ausência ou dificuldade de acesso a outras fontes de abastecimento de água, sendo esse úl�mo verificado
especialmente em nível de comunidade, por meio dos diagnós�cos socioambiental e técnico. No entanto, a par�r da observância
desses indicadores, também são avaliadas as condições que possibilitem as obras civis dos sistemas e o funcionamento dos
dessalinizadores e demais instrumentos de tratamento da água.

A metodologia do PAD prevê a adoção de critérios técnicos para a priorização dos municípios e localidades que serão
atendidas pelo Programa, haja vista a grande demanda e o limite de recursos para sua execução. Tais critérios técnicos tem como
princípio basilar o Índice de Condições de Acesso à Água-ICAA, o qual adota diversos indicadores dando condições obje�vas à seleção e
hierarquização dos municípios e respec�vas comunidades para receberem o Programa.

Para sua execução, o PAD u�liza a metodologia que está definida no Documento Base, e suas orientações técnicas
complementares constantes no link h�ps://www.mma.gov.br/estruturas/212/_publicacao/212_publicacao26042011115912.pdf.

O Programa Água Doce possui 05 (cinco) componentes: Apoio à Gestão, Sustentabilidade Ambiental, Mobilização Social,
Sistemas de Dessalinização e Sistemas Produ�vos. Cada um dos componentes e seus subcomponentes atuam em áreas específicas e
atuam de forma integrada.

A metodologia trilha uma sequência de a�vidades, realizadas de forma integrada pelos diferentes componentes do PAD,
subdivididas em três fases, conforme fluxograma constante no Documento Base do PAD.

Na Fase 1, serão efetuados diagnós�cos socioambientais e técnicos em 279 (duzentos e setenta e nove) localidades, com
vistas à seleção de 69 (sessenta e nove) para serem beneficiadas com a instalação dos sistemas de dessalinização. Nestas localidades,
na Fase 2 de implementação da metodologia, ocorrerá a implantação de sistemas de dessalinização abrangendo a construção de um
abrigo do dessalinizador, bases e reservatórios, chafarizes de água doce e de água bruta, tanques de contenção do concentrado,
recuperação do poço, bebedouro para animais, cercamento e instalação dos equipamentos de dessalinização devidamente
dimensionados, além da realização dos trabalhos de mobilização social e sustentabilidade ambiental.

Quando os sistemas de dessalinização entrarem em operação, inicia-se a execução da Fase 3 de implementação da
metodologia do PAD, quando serão realizadas as a�vidades de monitoramento e manutenção preven�va e corre�va dos sistemas de
dessalinização, por um período de 12 (doze) meses.

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ÁREA DE EXECUÇÃO DA METODOLOGIA DO PAD NO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Programa Água Doce possui uma metodologia à qual a CONTRATADA deverá atender, podendo, porém, quando
iden�ficada a necessidade, sugerir adequações necessárias à Coordenação Estadual do PAD.

Para definir as ações necessárias e iden�ficar as localidades em situação crí�ca quanto ao acesso à água de qualidade
em Minas Gerais, o PAD inicia seus trabalhos por meio de um diagnós�co que tem o obje�vo de conhecer as condições
socioambientais das localidades a serem beneficiadas, além de levantar informações referentes às condições para implantação dos
sistemas de dessalinização.

O Programa Água Doce trabalha prioritariamente em localidades pertencentes à região do semiárido brasileiro. Em
Minas Gerais, essa área corresponde a 85 municípios, conforme a Figura 1, sendo área potencial de atendimento pelo Núcleo Estadual
do PAD, e as 69 (sessenta e nove) comunidades deverão ser selecionadas pelo Núcleo Estadual do PAD, dentre estes municípios, e com
fundamentação na metodologia do PAD.

 

Figura 1 – Área de atuação do PAD/MG.

https://www.mma.gov.br/estruturas/212/_publicacao/212_publicacao26042011115912.pdf
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Os diagnós�cos deverão ser realizados nas localidades distribuídas em toda a região com caracterís�cas do clima
semiárido mineiro (Figura 1), levantadas inicialmente com as prefeituras municipais e constantes no banco de dados do Programa,
após uso obrigatório das  informações fornecidas pelos diversos órgãos estaduais e federais que atuam na área.

Seguindo os indicadores u�lizados pelo Programa, foram listados pelo Plano Estadual do PAD/MG e pelo Núcleo Gestor
do PAD-MG os territórios para a realização do diagnós�co socioambiental na região mineira correspondente ao semiárido, que
compreende a área da Figura 1.

A estrutura ins�tucional do PAD no estado conta com a Coordenação Estadual, responsável pelo gerenciamento e
coordenação da implementação das ações do Programa, deliberada pelo Núcleo Estadual de Gestão e pela Coordenação Nacional. A
Coordenação Estadual é a unidade estabelecida em cada um dos estados para facilitar e coordenar a execução do Programa em nível
estadual. Já o Núcleo Estadual é a instância máxima de decisão em cada estado e possui caráter delibera�vo.

Com a finalização da Fase 1 que corresponde à elaboração dos diagnós�cos socioambiental e técnico, o Núcleo Estadual
do Programa Água Doce de Minas Gerais selecionará as 69 (sessenta e nove) localidades que receberão os sistemas de dessalinização.

A Fase 2 corresponde aos serviços de implantação dos sistemas de dessalinização e às a�vidades nas localidades
selecionadas e definidas pelo Núcleo Estadual do PAD/MG.

Uma vez entregues conforme as condições estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, os 69 (sessenta e nove) sistemas
de dessalinização entram em operação, produzindo água dessalinizada de boa qualidade. Assim, se inicia a Fase 3 onde serão
realizadas as a�vidades de monitoramento e manutenção preven�va e corre�va dos sistemas de dessalinização, por um período de 12
(doze) meses.

Todas as a�vidades a serem realizadas nas três fases acima descritas devem ser orientadas pela integração dos
componentes, conforme consta do fluxograma de a�vidades do Programa Água Doce, constante no Documento Base do PAD.

 

3.1. FASE 1- diagnós�co socioambiental e técnico

A Fase 1 da metodologia do PAD tem como obje�vo oferecer todas as informações necessárias para que seja realizada a
implantação dos sistemas de dessalinização. Ela é composta por uma sequência de 05 (cinco) etapas interdependentes. Nesta Fase, os
dados e elementos sobre os aspectos ambientais, territoriais, sociais, ins�tucionais devem oferecer condições ao Núcleo Estadual do
PAD/MG para selecionar as 69 (sessenta e nove) localidades que serão beneficiadas, além dos projetos execu�vos customizados, por
comunidade, com o detalhamento das obras civis e dimensionamento dos equipamentos de dessalinização e do poço.

Os serviços previstos estabelecem que à CONTRATADA caberá desenvolver junto com a Coordenação Estadual do
PAD/MG todo o planejamento das ações, ar�culando os trabalhos de levantamento de dados, análises e elaboração dos relatórios do
Diagnós�co e dos Projetos Execu�vos além de recomendações técnicas. Os serviços da Fase 1 estão divididos em cinco Etapas,
conforme a síntese abaixo:

 

ETAPA 1:

Diagnós�cos socioambiental e técnico de 230 (duzentas e trinta) localidades.

ETAPA 2:

Seleção pelo Núcleo Estadual do PAD/MG das 138 (cento e trinta e oito) localidades onde será realizada a Etapa 3
do Diagnós�co.

ETAPA 3:

Realização de desinfecção, desenvolvimento[1] e testes de vazão em poços profundos de 138 (cento e trinta e
oito) localidades selecionadas na Etapa anterior.

Elaboração dos relatórios dos testes de vazão dos poços das 138 (cento e trinta e oito) localidades;
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Coleta e análises �sico-químicas e microbiológicas das águas dos poços das 138 (cento e trinta e oito) localidades;

ETAPA 4:

Seleção pelo Núcleo Estadual do PAD/MG das 69 (sessenta e nove) localidades onde será realizada a Etapa 5 do
Diagnós�co.

ETAPA 5:

Elaboração dos projetos execu�vos de recuperação/implantação de sistemas de dessalinização  em 69 (sessenta e
nove) localidades;

Coleta e análise de solo das 69 (sessenta e nove) localidades;

Procedimentos para regularização de terrenos para implantação dos 69 (sessenta e nove) sistemas de
dessalinização e/ou de remoção de dureza;

Levantamento de informações para outorga de captação de água de 69 (sessenta e nove) poços;

Levantamento de informações para licenciamento ambiental de 69 (sessenta e nove) sistemas de dessalinização
e/ou de remoção de dureza;

Elaborar os estudos para subsidiar o processo de outorga dos sistemas.

            A CONTRATADA deverá providenciar todos os materiais e insumos para realização dos serviços, mantendo
controle para fins de verificação da Contratante.

 

3.1.1. ETAPA 01 DO DIAGNÓSTICO

A Etapa 1 se caracteriza pelo diagnós�co de 230 (duzentas e trinta) localidades visando à iden�ficação daquelas mais
crí�cas quanto ao acesso à água, como também quais estão aptas para a con�nuidade da implementação do Programa Água Doce.

Foram realizados 49 (quarenta e nove) diagnós�cos para o PAD, e devem ser levados em consideração para as próximas
etapas do Programa Água Doce.

Para planejamento das visitas, além dos dados fornecidos pela Semad, IGAM e COPASA, deverá ser feito um
levantamento de localidades com dificuldade de acesso à água junto às prefeituras, Defesa Civil e Ins�tuto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE, dentre outras. Porém, a realização do diagnós�co deverá ser direcionada para as
localidades que possuam poços, energia elétrica e uma população de, no mínimo, 20 famílias agrupadas em um raio de 1 km.

Também, é essencial o levantamento de informações sobre os �pos de processos realizados, insumos e resíduos gerados
pelos empreendimentos agroindustriais da agricultura familiar, além de iden�ficar as tecnologias u�lizadas pelas agroindustriais
buscando promover a inovação através da transferência de tecnologias específicas de acordo com a necessidade iden�ficada.

O detalhamento dos diagnós�cos e das recomendações técnicas está apresentado nos itens abaixo e nos anexos
rela�vos aos componentes que abrangem o Programa, que se encontram na parte final deste TERMO DE REFERÊNCIA.

 

3.1.1.1. Diagnós�co socioambiental

O diagnós�co deverá ser iniciado a par�r dos municípios mais crí�cos de acordo com o ICAA, tendo por base o
levantamento de informações técnicas resultado do pré-diagnós�co. Após planejamento de ações em atenção à hierarquia de
municípios, e pré-seleção de comunidades que tenham os requisitos mínimos exigidos pelo Programa Água Doce, deve ser iniciada a
caracterização das comunidades com base no levantamento de informações em campo, conforme descrição detalhada abaixo:

a) Estrutura da Localidade:

Em relação à disponibilidade, acesso e uso da água proveniente de dessalinizadores, caso já exista esta tecnologia
na comunidade;

Em relação à disponibilidade, formas de acesso e uso da água proveniente de outras fontes de abastecimento;

Em relação à infraestrutura/fatores socioculturais. 

b)Caracterização ambiental das fontes de abastecimento (estado das fontes):

Também serão consideradas as observações do entorno que devem ser registradas, principalmente quanto ao estado
em que se encontram as fontes de abastecimento de água da comunidade:

Aspectos qualita�vos e quan�ta�vos do poço;

Aspectos qualita�vos e quan�ta�vos de todos os mananciais usados pelas localidades;

Salinidade das águas das fontes existentes na comunidade;

Dureza das águas das fontes existentes na comunidade, e

Usos dessas fontes. Deverão ser descritos os usos preexistentes, es�mando-se os volumes de cada uso e prováveis
usos futuros.
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As informações presentes na planilha, conforme modelo do TR, vão auxiliar na caracterização e definição do nível de
cri�cidade da comunidade, porém, a priorização inicial destas será efetuada segundo os seguintes aspectos:

A ausência de estruturas para abastecimento de água de qualidade para consumo na comunidade; 

Percentual de famílias sem nenhum atendimento por projetos de abastecimento de água;

Presença de poço e situação do mesmo: poço velho, em uso, poço novo, etc.), e

Possibilidade de implantação do sistema em área com uma distância menor de 1 (um) km em relação à maior
concentração populacional da comunidade.

 

Deve-se considerar a possibilidade de iden�ficação de caracterís�cas nas localidades não previstas nas planilhas. Estas
caracterís�cas deverão ser relatadas nos produtos entregues pela contratada.

Quanto às caracterís�cas sociais, deverão constar nos produtos da contratada, no mínimo, as seguintes informações:

Potenciais beneficiários diretos e indiretos do PAD e demais atores (do setor público e da sociedade civil)
interessados no processo;

Mapear os conflitos e problemas que levaram à desa�vação ou ao funcionamento inadequado dos
dessalinizadores ou sistema de remoção de água dura no passado, quando houver;

Fazer um levantamento das formas de organização social e das lideranças locais que possam colaborar no
processo de gestão;

Levantar informações sobre as formas de organização produ�va na comunidade e sobre o envolvimento em
outros projetos ou programas que obje�vassem o desenvolvimento da comunidade;

Usos pré-existentes e futuros da água do poço, incluindo vazão e frequência de uso, e;

Potenciais projetos de abastecimento de água, perspec�vas de implantação, fonte financiadora, estágio de
implantação do projeto.

 

3.1.1.1.1. Orientações de Ordem Geral para o Diagnós�co Socioambiental

O diagnós�co socioambiental deve contemplar ações relacionadas ao Componente Mobilização Social. A Fase 1 tem
como principal obje�vo levantar informações que serão importantes para a realização das a�vidades previstas pelo Componente e que
serão realizadas na Fase 2.

As orientações a seguir deverão ser observadas pelos técnicos que vão realizar o diagnós�co. Elas orientarão a sua
realização bem como a escolha das comunidades que serão atendidas com os sistemas de dessalinização.

Orientações para realização do diagnós�co socioambiental:

Antes da realização do diagnós�co deve-se buscar informações nos bancos de dados dos órgãos estaduais e
intervenientes do convênio (SEMAD, IGAM e COPASA), principalmente no Programa de Perfuração de Poços Artesianos, que já
teve sua execução iniciada, uma vez que as informações con�das nos mesmos dão boas indicações para acessar as comunidades
e auxiliam na indicação das mais necessitadas;

Antes da realização do diagnós�co deve-se realizar também contato prévio com as prefeituras para confirmação
das informações e recepção de indicação de localidades para realização de diagnós�co;

Antes de ir a campo para realizar os diagnós�cos, os técnicos devem conhecer bem os obje�vos do Programa
Água Doce e a metodologia de integração dos componentes que o abrangem;

Os diagnós�cos devem ser realizados, preferencialmente, por integrantes de todos os Componentes. Para a
definição de quais comunidades serão atendidas, é importante um olhar que englobe todos esses aspectos;

Para indicar que comunidades devem ser atendidas, a equipe que realizou os diagnós�cos deve se reunir
diariamente, compar�lhar os dados coletados e suas próprias impressões, para que a indicação considere os vários aspectos que
englobam a escolha das mesmas;

Nas visitas às prefeituras, a equipe deve u�lizar o folder do Programa enfa�zando os sistemas de dessalinização; 

Buscar informações com Agentes Comunitários de Saúde, unidades de saúde e escolas;

Buscar o comprome�mento dos gestores municipais na aquisição da documentação e na cogestão dos sistemas
(a�vidade que deve ser coordenada pela coordenação estadual);

Solicitar a indicação do secretário municipal que vai acompanhar as ações do PAD em todas as fases;

Para a coleta de informações, diferentes pessoas devem ser ouvidas, para obtenção de informações confiáveis;

As informações devem estar concentradas em um único formulário;

Algumas informações são muito importantes pois permi�rá a escolha das comunidades e a construção dos
Acordos de Gestão. São elas: as caracterís�cas do poço e seus usos pré-existentes, o �po de energia, a iden�ficação preliminar
da concentração de sais por meio de Condu�vímetro, a existência de dureza e as questões que envolvem a escolha dos terrenos
para implantação dos sistemas;
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Quando da realização do diagnós�co, os técnicos devem ter o cuidado de observar se a água do poço está sendo
distribuída por adução para o atendimento de residências. Esse fato é muito importante, pois incide diretamente na futura
gestão do sistema;

Na caracterização dos usuários deverão ser entrevistadas, pelo menos, 20% das famílias que residem na
comunidade. Deve-se conversar também com mediadores (representantes de sindicatos, Associações), caso estejam envolvidos
com o funcionamento do sistema de dessalinização ou que venham contribuir no futuro e com o representante do poder público
municipal;

A abrangência das entrevistas deve equivaler a aquisição das informações que se pretende obter. Assim, quando
as respostas começarem a a�ngir um ponto de saturação, ou seja, passarem a se repe�r, o entrevistador deve considerar que seu
obje�vo já foi a�ngido;

Algumas das questões podem ser preenchidas no momento das entrevistas, mas é importante repassar todo o
roteiro ao término de cada visita para preencher todos os campos, registrando inclusive as informações contraditórias recebidas
dos entrevistados. A sugestão é que, para cada entrevistado, seja u�lizado um formulário do roteiro do diagnós�co e ao término
do trabalho, seja preenchido um único formulário com base no conjunto das informações levantadas;

Este roteiro deve ser um guia para a equipe que realizará o diagnós�co. As questões não devem ser respondidas
pelos entrevistados, mas pelos próprios membros da equipe, com base nas informações que conseguirem coletar;

As conversas não devem ser estruturadas como entrevistas formais. Ressalta-se que esse diagnós�co preliminar
deve ser um ponto de par�da para realização da tarefa de construção dos mecanismos de gestão do sistema de dessalinização.
Ao longo do trabalho novas informações poderão ser coletadas, aprofundando a compreensão sobre o conjunto de questões que
compõem este roteiro.

3.1.1.2. Diagnós�co técnico

Os técnicos responsáveis pelo diagnós�co técnico deverão, já nesse primeiro momento, localizar potenciais terrenos
para construção do sistema de dessalinização, em locais onde não há sistemas de dessalinização instalados, indicando a �tularidade
dessas áreas, suas caracterís�cas �sicas, disponibilidade de energia elétrica, �po de energia elétrica (monofásica, bifásica ou trifásica),
distância do poço até a rede de energia mais próxima; possibilidade de instalação de meio de captação de energia renovável, como
energia solar; distância do acesso ao local e distância da maior concentração populacional da comunidade. Todas essas áreas deverão
ser georreferenciadas e fotografadas. As fotos devem ser datadas e possuir resolução mínima de 300 dpi.

 

3.1.1.2.1. Diagnós�co técnico ambiental

O diagnós�co técnico ambiental deve caracterizar a região onde se encontra a localidade, a bacia hidrográfica e a micro
bacia hidrográfica onde se encontra o poço.

Dos itens regionais, fazer o levantamento da:

Pluviometria;

Evaporação;

Temperatura;

Tipo de solo;

Formação geológica e hidrogeológicas da localidade

Dos itens da bacia hidrográfica e micro bacia hidrográfica onde encontra-se o poço:

Es�mar os rebanhos com foco para o balanço hídrico;

Es�mar consumo de água pela população em suas a�vidades;

Es�mar as produções agropecuárias;

Destacar aspectos de comercialização e do consumo das produções regionais/locais.

Destacar aspectos de comercialização e do consumo das produções regionais/locais.

Em localidades que possuam sistemas de dessalinização, a CONTRATADA realizará um diagnós�co técnico completo
destes, apresentando um relatório para cada sistema, com registros fotográficos, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) Iden�ficação

Município/Localidade;

Órgão responsável pelo sistema e/ou que promoveu a instalação;

Nomes dos operadores;

Número de famílias da localidade.

 

b)Poço ou poços

Georreferenciar e codificar (Datum Sirgas 2000);



10/06/2020 SEI/GOVMG - 14920005 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17233930&infr… 8/24

Presença de rede elétrica e suas caracterís�cas (distância, tensão monofásica, bifásica ou trifásica), quedas de
tensão ou sobrecarga e demais informações relevantes;

Bomba do poço: �po de bomba, potência, caracterís�cas, quadro elétrico, se tem relé de nível, se está em
funcionamento, mo�vos de paradas, etc.;

Existência de abrigo para quadro de comando e caracterís�cas; estado das tubulações hidráulicas; distância do
poço ao dessalinizador;

Usos já existentes da água do poço pela população, pelas ins�tuições governamentais e não governamentais;

Volumes u�lizados;

Descrição da des�nação quan�ta�va e qualita�va mais frequente da água do poço, evidenciando uso para
dessedentação animal, agricultura e usos domés�cos;

Condu�vidade elétrica da água do poço.

 

c) Obras civis (Caso já exista Sistema de Dessalinização na comunidade).

Breve descrição sobre os aspectos �sicos do sistema;

Caracterização das obras civis – caracterizar todas as estruturas que integram os sistemas (abrigo do
dessalinizador, reservatórios, chafariz, cercas, etc.), quan�ficando e detalhando o estado de conservação, itens que precisam ser
recuperados, reformados ou subs�tuídos;

Fundações e infraestruturas – Lastro de concreto, concreto, alvenaria;

Alvenarias – paredes, base dos reservatórios, reservatórios e tampas;

Estrutura - laje pré-moldada ou concreto;

Reves�mento – interno, externo, azulejos, cerâmicas;

Forros e coberturas - reboco de tetos, estrutura de madeira, cobertura com telha cerâmica;

Piso – interno, externo;

Instalações elétricas - existência do poste padrão de energia, do quadro de comando, de condutores, de
disjuntores e de tomadas;

Impermeabilizações;

Instalações hidráulicas;

Cercas;

Tanque de contenção do concentrado – taludes e geomembrana.

 

d) Dessalinizador (Caso já exista Sistema de Dessalinização na comunidade).

        No caso da comunidade possuir dessalinizador, primeiramente iden�ficar a quem pertence o patrimônio, a
responsabilidade pela sua gestão e as condições de funcionamento. O equipamento deverá ser avaliado pela contratada CONTRATADA,
a qual oferecerá detalhes sobre seu o histórico e causas de paralisação, caracterís�cas gerais, estruturas ausentes ou danificadas,
conforme roteiro a seguir:

Funcionamento do dessalinizador (tempo de operação, quando foi instalado, quem presta algum �po de
manutenção, quando foi feita a úl�ma manutenção, mo�vos de paradas, etc.);

Estrutura do SKID do Dessalinizador, se é construído em cantoneiras L ou outro �po de perfil, �po de pintura,
situação da pintura, coxins de apoio (vibra stop), aspecto geral, fabricante, etc.;

Quan�dade de vasos, tamanho, diâmetro, cor, �po de arranjo dos vasos, fabricante e sua situação em relação à
vazamentos e aspectos;

Quan�dade de membranas por vaso, quan�dade total de membranas no sistema, data da instalação (úl�ma
limpeza química, se foi feita), modelo das membranas e fabricante;

Quan�dade de Filtros de Cartucho, tamanho e diâmetro, situação em relação à úl�ma troca, vazamentos,
conexões danificadas, existência de estoque, etc.;

Examinar a situação da Bomba de alta pressão, bomba auxiliar, bomba de lavagem, bomba do chafariz eletrônico
(se houver) e suas condições quanto à vazamentos e estado (aparência), indicando modelos, potência, fabricante e tensão de
trabalho (mono ou trifásica);

Bomba dosadora (informar sobre o funcionamento, mo�vos de paradas, �po, modelo);

Reservatório do an�-incrustante, inspecionar condições e sugerir reparos e/ou subs�tuição;

Presença de an�-incrustante em estoque, quan�dade, �po, etc.;

Inspecionar condições e sugerir reparos e/ou subs�tuição da Bomba de lavagem das membranas, reservatório,
válvulas e tubulações;
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Tubulações e conexões de CPVC e PVC e mangueiras (torsais), inspecionar se há vazamentos e danos ou
necessidade de reparos e/ou subs�tuição;

Válvulas e registros, inspecionar quanto a existência de vazamentos e estado de conservação e necessidade de
reparos e/ou subs�tuição;

Situação dos manômetros (medidores de pressão), informando as faixas de leituras, modelos, conexões,
mangueiras tomadas de pressão e realizar leitura dos mesmos (se es�verem operando);

Situação dos rotâmetros (medidores de vazão) informando as faixas de leituras, modelos, conexões, realizando
leitura dos mesmos (se es�verem operando);

Verificar quadro de comando elétrico, informando sobre o estado do gabinete (se é metálico ou PVC, pintura e
oxidação), das botoeiras, sinaleiras, contactores, relés de proteção, cabeamento, presença de algum componente a ser
subs�tuído, estado de conservação etc.;

Modelo e condições do pressostato;

Tipo de rede elétrica (mono, bifásica ou trifásica), ocorrência de queda de tensão no local, ou sobrecarga;

Iden�ficar se a energia ofertada é suficiente para permi�r o bom funcionamento do sistema de dessalinização;

Indicar e anotar a existência de algum outro componente agregado ao sistema de dessalinização, com seus
modelos, fabricante, e dados de operação e vazão, tais como: Filtro de Areia, Filtro de Carvão A�vado, Filtro �po BAG (saco),
Abrandador, Aerador, Filtro sequestrante de ferro, etc.;

Observar e informar as condições dos demais itens que compõem o dessalinizador;

Medir a condu�vidade elétrica da água nas correntes de alimentação, permeado e concentrado;

Informar as condições de limpeza dos reservatórios – alimentação (água do poço), permeado ou concentrado;

Informar as condições de limpeza do chafariz;

Caso o dessalinizador esteja funcionando, efetuar coleta de amostra para análise �sico-química da água do
permeado e do concentrado.

 

3.1.1.3. Georreferenciamento de pontos relevantes

Em todo o diagnós�co, deverão ser georreferenciados os pontos importantes para conhecimento da comunidade,
dimensionamento dos sistemas que serão instalados e definição de ações necessárias para implantação. Deverá ser usado o DATUM
Sirgas 2000.

No mínimo, os seguintes pontos deverão ser georreferenciados (Quadro 1):

 

Quadro 1 – Pontos para Georreferenciamento

Rotas a serem percorridas, devendo serem marcadas alguns pontos de referência;

Área urbana do município,

Sede Municipal;

Poço(s);

Fontes hídricas num raio de 3 Km;

Sistemas de abastecimento;

Sistema de dessalinização, incluindo poço, dessalinizador e obras civis, caso existentes;

Demais fontes de acesso à água, tais como açudes, barreiros e chafarizes;

Posto de saúde e escolas ativas ou inativas;

Área potencial para implantação do chafariz;

Área potencial para instalação dos tanques de contenção do concentrado;

Outros pontos importantes nas localidades;

Terreno onde foram colhidas amostras do solo;

Residências nas quais foi realizada a caracterização dos usuários;

Ponto de Energia (Transformador).
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3.1.1.4. Elaboração de recomendações técnicas e conteúdo mínimo dos relatórios

Com os dados levantados pelos diagnós�cos, a contratada irá apresentar a caracterização de todas as localidades,
indicando as localidades onde há necessidade e possibilidade de implantação de sistemas de dessalinização, e quais as condições
necessárias para que isso ocorra.

Essas potenciais localidades para implantação de sistemas de dessalinização deverão ser listadas por ordem de
prioridade para atuação do PAD, conforme seu nível de cri�cidade, especialmente quanto ao acesso à água para consumo.

Para as demais localidades caracterizadas, onde há impossibilidade de implantação de sistemas de dessalinização, a
contratada deverá apresentar os mo�vos e recomendações de projetos de abastecimento de água mais adequados.

Os relatórios de cada uma das localidades deverão ser agrupados por município e encaminhados para a CONTRATANTE
em meio digital e impresso, devendo conter, no mínimo:

a) Caracterização socioambiental das localidades conforme roteiro detalhado no Anexo A-I deste TERMO DE
REFERÊNCIA. A caracterização dos potenciais usuários do sistema de dessalinização, nesta primeira fase, deve ser realizada por meio de
entrevistas com lideranças da comunidade como presidentes de associações, representantes do poder público municipal e
representante de sindicato e ONGs caso estejam envolvidos com o funcionamento e u�lização das fontes hídricas locais,
principalmente os poços. As informações coletadas devem ser cadastradas no Sistemas de Informações do Programa Água Doce antes
de serem inseridas no relatório, sendo que mesmo as informações contraditórias e aquelas não previstas no roteiro podem ser
registradas, visando o aprofundamento da compreensão sobre a comunidade. A metodologia e os critérios de escolha das amostras
devem estar indicados nos relatórios;

b) Análise da condu�vidade elétrica (salinidade) das fontes hídricas que abastecem as localidades, incluindo açudes,
poços. A metodologia e os critérios de escolha das amostras devem estar indicados nos relatórios. As análises de condu�vidade
elétrica deverão ser devidamente interpretadas de forma a orientar sobre os potenciais usos da água de cada poço, em relação ao bom
funcionamento de dessalinizadores, ao abastecimento de água para dessedentação humana e animal;

c) Georreferenciamento dos pontos da comunidade indicados no Quadro 1 deste TERMO DE REFERÊNCIA, a ser
realizado com GPS (Sistema de Posicionamento Global) configurado DATUM SIRGAS 2000 e coordenadas geográficas e codificado
conforme Quadro 2, devendo ser acrescentadas outras codificações que se fizerem necessárias de forma que sejam padronizadas em
todos os documentos. O obje�vo é possibilitar visitas posteriores às localidades por outros técnicos, o planejamento de ações, a
verificação da distância das fontes de água e do melhor local para implantação do sistema de dessalinização, entre outros;

 

Quadro 2: Codificações dos pontos georreferenciados
Ponto Código de referência

Localização da Comunidade 1 M1C1

Poço 1 M1C1PC1

Poço 2 M1C1PC2

Nascente 1 M1C1NC1

Dessalinizador M1C1DS
 

d) Registro fotográfico de todas as a�vidades, com máquina digital, sendo que em cada foto deve ser de alta resolução
(mínimo de 300 dpi) e constar a data de realização do registro;

e) Indicação das localidades onde há necessidade e possibilidade de implantação de sistemas de dessalinização, e quais
as condições necessárias para que isso ocorra, a par�r dos dados levantados. Serão priorizadas as localidades que já possuem poços
profundos e energia elétrica, conforme informações levantadas junto ao Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM).  As informações secundárias, sempre deverão ter fontes oficiais como referência;

f) Para as demais localidades caracterizadas, onde há impossibilidade de implantação de sistemas de dessalinização, a
Contratada deverá apresentar recomendações de alterna�vas de abastecimento de água mais adequadas para cada caso. Apesar de o
PAD atuar principalmente em localidades onde há possibilidade de recuperação do poço ou naquelas que já possuem dessalinizador, as
localidades crí�cas que necessitam de perfuração de poços serão encaminhadas a outros órgãos e programas;

g) Informações e documentos rela�vos à situação fundiária (�tularidade) das áreas nas quais se recomenda a
recuperação/implantação de sistemas de dessalinização, pois, em caso de áreas par�culares, a implantação dos sistemas de
dessalinização do Programa Água Doce se efetua apenas em terrenos declarados oficialmente de u�lidade pública, com declaração do
possuidor ou proprietário anuindo com a instalação, funcionamento, uso e acesso público aos equipamentos dos sistemas cole�vos de
abastecimento de água.

 

3.1.1.5. Observações de Ordem Geral para Elaboração dos Relatórios

A elaboração do Relatório é uma construção cole�va dos diversos componentes;

Ao final do dia de trabalho no campo todos os técnicos devem se reunir para discu�r as informações levantadas;
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Os conteúdos dos Relatórios devem “dialogar” entre si;

Os Relatórios, ao final cada etapa, serão subme�dos a análise do Núcleo Estadual do PAD;

A seleção das comunidades que serão atendidas irá se basear em recomendações técnicas con�das nos
Relatórios;

As Recomendações con�das nos Relatórios devem contemplar as respec�vas jus�fica�vas.

 

3.1.2. ETAPA 02 DO DIAGNÓSTICO

A segunda etapa será iniciada após o envio e aprovação pelo núcleo estadual do PAD/MG dos produtos exigidos na
Etapa 01. Iden�ficadas as localidades mais crí�cas quanto ao acesso à água, a CONTRATANTE indicará as 138 (cento e trinta e oito)
localidades onde os demais procedimentos serão realizados. A responsabilidade pela confirmação das localidades selecionadas do
Núcleo Estadual do PAD/MG, que se manifestará em até 30 (trinta) dias indicando as 138 (cento e trinta e oito) localidades
selecionadas para realização da Etapa 03 do diagnós�co.

 

3.1.3. ETAPA 03 DO DIAGNÓSTICO

Nesta Etapa 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.

A vazão dos poços e análises �sico-químicas da água deverão ser avaliadas. Estas informações, juntamente com as
informações ob�das na etapa anterior, deverão compor um Relatório técnico, social e ambiental para a comunidade, conforme
detalhado a seguir. Orienta-se que as análises �sico-químicas sejam realizadas após os testes de vazão para reduzir possíveis equívocos
quanto a concentração de elementos químicos na água do poço.

 

3.1.3.1. Diagnós�co dos usuários

Os usuários potenciais da água dessalinizada deverão ser avaliados quanto aos seus aspectos socioeconômicos e a
situação de risco em seus domicílios, sendo também realizadas análises bacteriológicas das águas armazenadas em cada unidade,
u�lizando kits de avaliação microbiológica para análise de coliformes totais, fecais e salmonela, mínimo detectável de 60 UFC/100 ml.

Essa caracterização é efetuada com auxílio de planilhas específicas e metodologia do PAD constantes do Anexo A-I, as
quais contemplam as seguintes informações:

a) caracterís�cas socioeconômicas;

b) caracterís�cas de acesso, uso, armazenamento e descarte da água nos domicílios;

c) informações referentes às condições gerais de saneamento básico nos domicílios;

d) avaliação da qualidade da água de consumo.

A caracterização deve possuir uma representa�vidade mínima de 20% das famílias da comunidade, sendo priorizadas
aquelas localizadas em um raio de 1 km de onde será implantado o sistema de dessalinização. Quando a comunidade diagnos�cada
possuir um número entre 20 e 30 de famílias, deverão ser entrevistadas uma quan�dade maior de pessoas. Das 20 (vinte) famílias
(considerando 5 (cinco) pessoas por famílias), totalizará 100 (cem) pessoas, devendo ser entrevistadas 10 (dez) pessoas em famílias
diferentes.

 

3.1.3.2. Testes de vazão

Tendo como subsídio os relatórios elaborados na Etapa 01, a CONTRATANTE indicará 138 (cento e trinta e oito)
localidades onde deverão ser realizados o desenvolvimento, desinfecção e testes de vazão nos poços.

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) as fichas dos ensaios de bombeamento, com u�lização de bomba submersa e presença dos parâmetros
hidrodinâmicos (modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE);

b) profundidade do poço;

c) �po de equipamento de bombeamento e memória de cálculo da interpretação do teste para definição da vazão de
explotação do poço;

Os relatórios devem ser atestados por geólogo devidamente habilitado e cadastrado no CREA, e respec�va ART.

Todos os testes de vazão deverão ser acompanhados por técnicos do estado, preferencialmente, profissionais da área de
Geologia.

Os laudos da hidrogeologia dos poços devem apresentar, além da vazão, os níveis está�co e dinâmico, profundidade do
poço e formas de bombeamento, devendo ser atestados por geólogo devidamente cadastrado no conselho de classe, e respec�va ART.
Caso seja necessário, será construída a proteção do poço em concreto (1m x 1m x 0,2m) colocação de um flange no tubo de 8", com 8
furos de 3/4", parafusos com porca. Deverá ser u�lizada chapa de ferro na bitola de 1/2” para confecção do flange.
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3.1.3.3. Análises de Água

Em todos os poços avaliados, após o teste de vazão, deverão ser realizadas coletas de amostras água para análise �sico-
química e microbiológica, devendo ser analisados, pelo menos, os seguintes parâmetros:

Condu�vidade Elétrica, µS/cm (= µmho/cm = µ℧/cm) a 25°C

Potencial Hidrogeniônico, pH

Turbidez, (uT)

Cor, Unidade Hazen (mg Pt–Co/L)

Dureza em Cálcio, mg/L Ca++

Dureza em Magnésio, mg/L Mg++

Dureza Total, mg/L CaCO3

Sódio, mg/L Na+

Potássio, mg/L K+

Ferro Total, mg/L

Alcalinidade em Hidróxidos, mg/L CaCO3

Alcalinidade em Carbonatos, mg/L CaCO3

Alcalinidade em Bicarbonatos, mg/L CaCO3

Alcalinidade Total, mg/L CaCO3

Sulfato, mg/L SO4- -

Cloreto, mg/L Cl-

Nitrato, mg/L NO3
-

Nitrito, mg/L NO2
-

Sílica, mg/L SiO2

Total de Sólidos Dissolvidos Secos a 180ºC, mg/L

Coliformes totais

Coliformes termotolerantes

Índice de Saturação de Langelier (ISL).

Além dessas informações, nos relatórios deverão constar os impedimentos apresentados em localidades indicadas onde
não foi possível executar o serviço.

As análises laboratoriais dos parâmetros �sico-químicos das fontes hídricas que abastecem as localidades, incluindo o
permeado e concentrado, quando houver sistema de dessalinização (dessalinizador) em funcionamento, deverão estar em
conformidade com os parâmetros deste TERMO DE REFERÊNCIA e atender à Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade.

A metodologia, os parâmetros analisados e critérios de escolha das amostras devem estar indicados nos Relatórios.

As análises �sico-químicas devem ser interpretadas e o laudo deve informar se a água é própria ou imprópria para
consumo.

 

3.1.4. ETAPA 04 DO DIAGNÓSTICO

A Etapa 04 será iniciada após o envio e aprovação dos produtos exigidos na Etapa 03. Os Relatórios elaborados na Etapa
03 devem conter a iden�ficação das localidades, caracterização dos usuários da água, os resultados dos testes de vazão e análises
�sico-químicas das fontes hídricas que abastecem as 138 (cento e trinta e oito) localidades.

Após o recebimento dos Relatórios e dados consolidados o Núcleo Estadual do PAD/MG, se manifestará em até 30
(trinta) dias indicando as 69 (sessenta e nove) localidades selecionadas para realização da Etapa 05. A responsabilidade pela
confirmação das localidades selecionadas é da Coordenação Estadual do Programa Água Doce, com anuência da Coordenação
Nacional.

 

3.1.5. ETAPA 05 DO DIAGNÓSTICO

Uma vez definidas as 69 (sessenta e nove) localidades selecionadas, a CONTRATADA deve iniciar a elaboração dos
Projetos Execu�vos e demais a�vidades que definem a Etapa 05 da Fase 1 da implementação da metodologia do PAD.
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Além dos projetos referentes às obras civis e dimensionamento dos sistemas de dessalinização que serão implantados, a
contratada deverá incluir recomendações para a fase de execução dos trabalhos de sustentabilidade ambiental e mobilização social em
cada localidade, tendo como base as a�vidades apresentadas por esses componentes após a implantação dos sistemas de
dessalinização e as caracterís�cas levantadas nos diagnós�cos de localidade e de usuários.

 

3.1.5.1. Projetos Execu�vos

A contratada deverá apresentar os projetos execu�vos, por localidade, para implantação dos sistemas de dessalinização
com as seguintes informações:

1. Obras civis

Memorial Descri�vo, que deve conter os seguintes itens:

Localização e acesso;

Caracterís�cas da comunidade;

Iden�ficação do poço e sistema de dessalinização onde já houver;

Composição do poço e sistema de dessalinização onde já houver;

Captação e adução;

Movimento de terra;

Planta de situação das obras civis.

Memória de Cálculo, que deve conter os seguintes itens:

Dimensionamento da adutora que abastece o sistema;

Determinação da vazão;

Determinação do diâmetro;

Cálculo das perdas de cargas;

Cálculo da altura manométrica;

Cálculo da potência do conjunto motobomba;

Potência da bomba;

Cálculo da potência do motor;

Descrição do projeto elétrico;

Suprimento de energia;

Instalações elétricas prediais;

Iluminação interna;

Proteção e medição;

Aterramento.

Planilhas de quan�ta�vos, que devem conter os seguintes itens:

Planilhas de composição de custos dos serviços;

Captação e adução;

Bases e reservatórios d’água;

Abrigo do dessalinizador;

Chafariz;

Tanque de contenção do concentrado;

Bebedouro para dessedentação animal;

Cercamento do sistema e tanque;

Abrigo do clorador;

Mureta com torneiras para fornecimento de água bruta e do concentrado.

Especificações Técnicas das Obras Civis e Serviços Correlatos, que devem conter os seguintes itens:

Projetos Arquitetônicos;

Detalhes constru�vos de todos os componentes do sistema;

Abrigo do dessalinizador;



10/06/2020 SEI/GOVMG - 14920005 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17233930&inf… 14/24

Chafariz;

Bases para os reservatórios;

Cercamento do sistema e do tanque do concentrado;

Mureta para fornecimento de água bruta e concentrado;

Bebedouro para animais.

Projeto Elétrico com Dimensionamento, que deve conter os seguintes itens:

Abrigo do dessalinizador;

Chafariz;

Poços.

Projeto Hidráulico, que deve conter os seguintes itens:

Abrigo do dessalinizador;

Chafariz;

Reservatórios;

Poços;

Tanques de contenção do concentrado;

Chafariz para fornecimento de água bruta e concentrado;

Bebedouro para dessedentação animal;

Sistema de cloração do permeado;

Adutora de alimentação do sistema.

Disponibilidade de terreno para construção do sistema de dessalinização;

 

2. Sistema de Dessalinização de Águas (Equipamento de Dessalinizador)

Dimensionamento de todos os equipamentos de dessalinização considerando as especificações de cada
localidade;

Planta com o diagrama hidráulico detalhado de todos os sistemas de dessalinização, incluindo a captação, adução,
dessalinizador e reservatórios;

Planta com o detalhamento do circuito elétrico do dessalinizador;

Orçamentos.

A Etapa 5 também compreende os trabalhos de regularização dos projetos para início da implantação dos sistemas de
dessalinização. Para isso, deverão ser levantados documentos de regularização e �tularidade dos terrenos e procedimentos de
licenciamento ambiental e outorga de captação de água subterrânea.

 

3.1.5.2. Levantamento de informações para regularização de terrenos para implantação dos sistemas de dessalinização.

A implantação dos sistemas de dessalinização do Programa Água Doce se efetua apenas em terrenos cedidos à
comunidade, associação ou à prefeitura, para desenvolvimento do projeto.

Com isso, a contratada, por meio de sua equipe de mobilização social, deverá efetuar os procedimentos necessários,
junto ao proprietário do terreno, prefeitura ou associação para disponibilização dessas áreas onde serão implantados os projetos,
iden�ficando-os, explicando a importância do projeto, e verificando seu interesse. Com essas informações, os procedimentos de
regularização dos terrenos serão efetuados pela Coordenação Estadual do Programa Água Doce.

Em caso de áreas de assentamento, esses procedimentos não serão necessários.

 

3.1.5.3. Levantamento de informações para outorga de captação de água de 69 poços

A Contratada efetuará, juntamente com as CONTRATANTES, procedimentos técnico-administra�vos necessários para a
abertura dos processos e aprovação da outorga de captação da água dos 69 (sessenta e nove) poços onde serão implantados sistemas
de dessalinização.

Para isso, a Contratada deverá realizar os seguintes procedimentos para levantar as informações necessárias aos
procedimentos de outorga:

Região e Bacia Hidrográfica onde está localizado o poço;

Coordenadas geográficas;
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Vazão mensal requerida, tempo (h/dia) e período (dias/mês);

Tipo de poço;

Dados constru�vos (reves�mento, profundidade, diâmetro, �po de filtro, pré-filtro, proteção sanitária);

Dados hidrogeológicos – profundidade, nível está�co, nível dinâmico, rebaixamento, vazão de teste, capacidade
específica;

Tipo de aquífero – fraturado (fissural, fissuro-cárs�co, cas�ço), poroso (livre, semi-confinado, confinado);

Sistemas de bombeamento – �po de bomba (submersa, centrífuga ou injetora), altura manométrica, vazão, �po
de motor e energia;

Forma de reservação e volume;

Usos da água;

Providenciar relatório técnico do poço;

Laudo Hidrogeológico, contendo informações de Interferência, Vulnerabilidade, Vazão de Explotação;

Resultado do teste de vazão escalonado;

Análise �sico-química e bacteriológica da água.

 

3.1.5.4. Levantamento de informações para licenciamento ambiental dos 69 sistemas de dessalinização

A Contratada também efetuará, juntamente com a CONTRATANTE, procedimentos técnico-administra�vos necessários
para a abertura dos processos e aprovação do licenciamento ambiental dos 69 sistemas de dessalinização. Para efetuar o
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), ao qual se enquadram os sistemas de dessalinização, a contratada deverá realizar os
procedimentos e levantar os documentos listados abaixo.

1. Memorial descri�vo do empreendimento com as seguintes informações:

Localização e a área ocupada pelo empreendimento, apresentando pontos de referência e detalhando as vazões e
população a ser atendida, de modo a permi�r um perfeito reconhecimento do mesmo;

Descrição da cobertura vegetal, topografia, �po de solo e corpos d’água existentes, acompanhados de fotografias;

Localização em relação aos cursos d’água próximos, ventos predominantes e pluviometria da região;

Existência de áreas protegidas em lei no seu entorno;

Infraestrutura existente no entorno;

Uso atual do solo (uso predominante na área e outros usos já implantados);

2. Outorga ou protocolo do pedido de outorga do direito de uso da água ou documentação comprobatória de
fornecimento de água pela concessionária;

3. Projetos com memorial descri�vo, de cálculo e plantas em escala adequada;

4. Diagnós�co Ambiental Simplificado;

 

Análises de Solo

Entre as ações planejadas pelo Programa Água Doce está a avaliação de processos de salinização do solo do semiárido.

Dessa forma, a empresa deverá efetuar coleta e análise de solo superficial das 69 localidades selecionadas, seguindo a
metodologia estabelecida pela EMBRAPA:

Selecionar uma área considerada uniforme quanto à cor, topografia, textura e quanto às adubações e calagens
que recebeu. Deve ser dada prioridade a terrenos potenciais de instalação de tanques de contenção do concentrado salino;

Coletar cinco sub-amostras de solo de até 20 cm de profundidade, em pontos que formem um ziguezague, as
quais deverão ser colocadas juntas em um balde limpo u�lizando ferramentas específicas para coleta de solo (trados de rosca,
caneca, holandês). Todas as amostras individuais de uma mesma área uniforme deverão ser muito bem misturadas dentro do
balde, re�rando-se uma amostra final de aproximadamente 200g;

Não re�rar amostras de locais próximos a residência, galpões, estradas, formigueiros, depósito de adubo, etc. Não
re�rar amostra quando o terreno es�ver encharcado;

Os parâmetros avaliados no laboratório deverão contemplar, no mínimo, a condu�vidade, concentração de sódio,
magnésio e cálcio.

3.1.6. PRODUTOS DA FASE 1 - DIAGNÓSTICO

Conforme as a�vidades se distribuem nas 05 Etapas da Fase 1, a entrega dos produtos será feita parcialmente
obje�vando a seleção das localidades por parte do Núcleo Estadual do PAD, o�mizando assim os trabalhos. A forma de apresentação
desses produtos deverá seguir ao indicado na Quadro 3.
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Quadro  3 – Produtos e formas de apresentação

ETAPAS SERVIÇOS FORMA DA APRESENTAÇÃO RESPONSÁVEL

1

Diagnóstico
socioambiental e técnico
de 230 (duzentas e
trinta) localidades

- Relatório do diagnóstico socioambiental contendo as
informações levantadas nas localidades mais críticas quanto
ao acesso à água, a caracterização de cada comunidade
visitada citando as informações mais relevantes, fotografias e
mapas indicando a localização dos pontos georreferenciados
em cada comunidade; tabela com as localidades listadas por
ordem de prioridade para atendimento segundo os critérios
apresentados; arquivo digital de planilha eletrônica com todas
as informações levantadas por município/comunidades.

CONTRATADA

Elaboração de
recomendações técnicas
para implantação ou não
dos sistemas de
dessalinização.

Apresentadas no Relatório, ao final da caracterização de cada
comunidade, na forma de proposição com justificativas. CONTRATADA

 

2

Seleção de 138 (cento e
trinta e oito) localidades
para realização da
Etapa 3

Reunião do Núcleo Estadual do PAD/MG e elaboração de ata
com o resultado da seleção.

 

CONTRATANTE

 

3

Realização de
desenvolvimento,
desinfecção e testes de
vazão dos poços em 138
localidades selecionadas
na Etapa 2

Relatórios dos testes de vazão realizados nos poços CONTRATADA

Coleta de água e
análises físico-química e
microbiológica dos
poços em 138
localidades selecionadas
na Etapa 2

Relatório consolidado com todos os laudos de análise. CONTRATADA

Caracterização dos
usuários da água nas 138
(cento e trinta e oito)
localidades selecionadas
na Etapa 2

Relatórios com os questionários das entrevistas realizadas em
todas as comunidades. CONTRATADA

4
Seleção das 69 (sessenta
e nove) localidades para
realização da Etapa 5

Reunião do Núcleo Estadual do PAD/MG e elaboração de ata
com o resultado da seleção. CONTRATANTE

5 Elaboração dos projetos
executivos de
recuperação/implantação
de sistemas de
dessalinização em 69
(sessenta e nove)
localidades selecionadas
na Etapa 4

Conjunto de documentos e projetos detalhados no item
3.1.5.1 CONTRATADA

Coleta e análise de solo
das 69 (sessenta e nove)
localidades selecionadas
na Etapa 4

Relatório com todos os laudos de análise. CONTRATADA

Procedimentos para Relatório com informações referentes à titularidade e situação CONTRATADA
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regularização de
terrenos para
implantação de sistemas
de dessalinização em 69
localidades selecionadas

fundiária dos terrenos em que serão instalados os sistemas de
dessalinização. Item 3.1.5.2

Levantamento de
informações para
outorga de captação de
água dos 69 (sessenta e
nove) poços das
localidades selecionadas
na Etapa 4

Documentos listados no item 3.1.5.3 CONTRATADA

Levantamento de
informações para
licenciamento ambiental
dos 69 (sessenta e nove)
sistemas de
dessalinização
implantados nas
localidades selecionadas
na Etapa 4

Documentos listados no item 3.1.5.4 CONTRATADA

Recomendações para a
fase de execução dos
trabalhos de
sustentabilidade
ambiental e mobilização
social em cada
localidade, tendo como
base as características
levantadas nos
diagnósticos de
localidade e de usuários

Item 3.1.5 CONTRATADA

6 Produto Final

Relatório de diagnóstico consolidado contendo os trabalhos
desenvolvidos nas Etapas 1, 3 e 5, análises efetuadas com os
respectivos resultados alcançados; 69 projetos executivos de
sistemas simplificados elaborados; memorial dos 69
processos de regularização das áreas para
implantação/recuperação dos sistemas de dessalinização, por
comunidade. Inserção dos dados dos diagnósticos no Sistema
de Informações do Programa Água Doce de acordo com os
formulários disponíveis em: aguadoce.mma.gov.br.

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA

 

 

3.1.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As a�vidades serão desenvolvidas atendendo ao cronograma de execução previsto (Quadro 4) devendo, durante esse
período, ser entregues produtos parciais mensais obje�vando o�mizar a execução, por parte do Núcleo Estadual do PAD, da seleção
das localidades. O produto final de cada etapa deverá abranger todos os serviços e resultados desenvolvidos ao longo da mesma,
incluindo dados apresentados previamente nos produtos parciais.

Quadro 4 – Cronograma de execução e entrega dos produtos da fase diagnós�co
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3.1.8. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

            Os serviços previstos deverão ser executados por profissionais qualificados e com perfis adequados à sua
natureza, contudo a presente licitação não configura de forma alguma a contratação indireta de pessoal para o exercício de funções
finalís�cas do SISEMA (Sistema Estadual de Meio Ambiente), e representa contrato para fornecimento de mão de obra. Para isso, a
contratada deverá dispor de uma equipe-chave de profissionais com os perfis apresentados na Quadro 5

            A CONTRATADA estará obrigada a sa�sfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir
estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos
profissionais, contendo iden�dade e atribuição/especificação técnica;

b) A contratada deverá assumir a total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que seus empregados venham a
cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a subs�tuição daqueles cuja conduta seja julgada
inconveniente;

c) subs�tuir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudique o bom andamento
e a boa prestação dos serviços, mediante anuência da CONTRATANTE;

d) facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra e o serviço prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) responder, perante ao CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato.

f) comprovar a ap�dão para a gestão e execução do objeto desta contratação, demonstrando a realização de gestão e
execução de projetos similares, indicados como de maior relevância e valor significa�vo, através de atestado dos contratantes ou
parceiros públicos.

g) comprovar capacitação técnico-profissional para desempenho do objeto desta contratação, demonstrando a execução
de serviços similares pela equipe responsável, indicando aqueles projetos de maior relevância e valor significa�vo, através de currículo
LATTES dos profissionais, acompanhado de registro no respec�vo conselho profissional, quando aplicável e registro no CREA para o
caso dos serviços específicos de engenharia.

h) Indicação do vínculo dos responsáveis técnicos, por área, com a contratada e comprovação do mesmo mediante
documento legal válido para o devido vínculo.

i) a contratada apresentará declaração indicando o nome do(s) profissional(is) que será(ão) o(s) responsável(eis) pela
execução das obras e serviços, o(s) qual(is), deverá(ão) declarar a autorização da inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(eis)
técnico(s) pela execução do objeto ora licitado, a declaração deverá estar assinada e com a firma reconhecida em cartório.

Os serviços devem ser realizados por equipe de profissionais com qualificação técnica compa�vel com as a�vidades a
serem desenvolvidas, atestados, quando couber, por meio de anotação de responsabilidade técnica (ART), e com dedicação exclusiva
ao serviço contratado, quando necessário.

 

3.1.9.                DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A CONTRATADA deverá apresentar, para efeito de comprovação de sua capacidade para a execução do objeto constante
nesse TERMO DE REFERÊNCIA, atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
que comprove(m) que a Contratada executou ou está executando objeto similar, compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos,
acompanhado de cer�dão ou atestado de contratante ou parceiro público;

A(s) cer�dão(ões) ou atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel �mbrado da pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, assinado(s) por autoridade(s) ou representante(s) de quem o(s) expediu, com a devida iden�ficação.

É indispensável que o atestado ou cer�dão apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentação com
informações genéricas. Essa exigência é necessária para que na ocasião da análise do documento, o Contratante possa aferir
efe�vamente as condições de execução eficiente da contratada para a execução do objeto de maneira sa�sfatória.

 

3.1.9.1              Dos Profissionais a serem Contratados

Os serviços previstos deverão ser executados por profissionais qualificados, no mínimo de 01 (um) atestado ou cer�dão
(com declaração de dedicação exclusiva ao serviço contratado, pelo coordenador) e com perfis adequados à sua natureza. A equipe
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chave mul�disciplinar que executará as a�vidades deverá ser composta, minimamente, por um(a) coordenador(a) mais 5 profissionais
especializados.

 
 Quadro 5 – Perfil profissional da equipe-chave.

Atribuições Perfil profissional

Coordenador(a) Profissional de nível superior qualquer área de formação com experiência comprovada em
programas e projetos e coordenação de equipes multidisciplinares.

1 Profissional responsável pelos
diagnósticos sociais

Profissional de nível superior com formação em Ciências Humanas ou Sociais, com
experiência comprovada em projetos preferencialmente com realização de diagnósticos
sociais de localidades rurais do semiárido.

1 Profissional responsável pelos
diagnósticos ambientais

Profissional de nível superior com formação em Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental,
Gestão Ambiental, Ecologia, com experiência comprovada em projetos, preferencialmente
com realização de diagnósticos ambientais na região do semiárido.

1 Profissional responsável para o
dimensionamento de dessalinizadores

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.

1 Profissional responsável pelo diagnóstico e
projetos técnicos de obras civis

Profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil, Agronomia ou Arquitetura
com experiência comprovada em projetos de infraestrutura hídrica.

1 Profissional responsável pelo diagnóstico
de poços e avaliação do potencial hídricos
para recuperação de poços.

Profissional de nível superior com formação em Geologia ou Engenharia de Minas, com
experiência comprovada em avaliação e teste de vazão e procedimentos de recuperação de
poços tubulares.

 

Além da equipe-chave, a equipe técnica envolvida deverá abranger profissionais que possam apoiá-la na execução de
serviços previstos.

O Coordenador deverá ter dedicação exclusiva e todos deverão cumprir integralmente o seu horário de trabalho no local
onde prestarão os serviços.

Os profissionais a serem contratados, deverão apresentar comprovação de habilidade no desempenho de a�vidades
inerentes a execução do contrato e habilidade no manuseio de equipamentos específicos para o desenvolvimento dos trabalhos (ex.
uso e aferição do condu�vímetro, GPS, entre outros).

3.1.10               DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA correrá por conta de recursos específicos consignados no
Orçamento do Convênio nº 07803/2012, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado de Minas Gerais,
conforme especificação no espelho da Plataforma + Brasil (11728913).

Dotação Orçamentária:

1371.17.512.120.4321.0001.3390.3999.0.24.1

Os preços propostos deverão remunerar todos os custos de salários, leis sociais, custos indiretos e remuneração da
contratada, necessários a perfeita execução dos serviços nas condições licitadas, englobando entre outros:

Mobilizações e desmobilizações de mão de obra;

Apoio logís�co;

Material de consumo;

Mão de obra direta e indireta;

Supervisão;

Encargos Sociais;

Bonificação e despesas indiretas;

Impostos, taxas e emolumentos.

Nos preços de mão de obra de todos os profissionais disponibilizados, a CONTRATADA deverá considerar a possibilidade
de execução de trabalhos que, para a sua realização, ultrapassem a carga normal de horas de expediente para acompanhar as obras ou
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atender a solicitações extras das CONTRATANTES. Os custos adicionais desta prorrogação de horário deverão estar incluídos no custo
da mão de obra.

A CONTRATADA fornecerá, no local da obra, a instalação �sica de apoio em área compa�vel para acomodação da equipe
técnica e equipe administra�va.

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a reposição de todo o material de consumo e/ou
equipamentos necessários à realização dos serviços, quais sejam: material de limpeza, material de escritório, uniformes e
equipamentos de proteção (segurança do trabalho). O custo destes fornecimentos está incluso nos preços da Planilha de Orçamento.

Para realização de ampla consulta de mercado, foram juntados ao Processo o Contrato firmado pelo Estado de
Pernambuco, conforme documento (11727909) e con�nuação (11727939), além do contrato firmado pelo Estado do Maranhão
(11728320) e o edital (12146637). Também foi anexado ao processo a planilha (11851256), com valores de referência u�lizados na
contratação pelo PAD MG no ano de 2016.

Foram encaminhados e-mails com solicitações de cotação, com remessa de Minuta de Termo de Referência e Planilha de
Cotação, contudo apenas 03 (três) empresas responderem, com as respec�vas cotações, documentos (12040529), (12155766) e
(12253143).

Não responderam as solicitações de cotação, as empresas constantes nos e-mails (12045863), (12045899) e (12045958)
até a presente assinatura deste Termo de Referência.

O valor de referência conforme Mapa de Preços 12316940 é  R$ 2.630.510,00 (dois milhões, seiscentos e trinta mil
quinhentos e dez reais).

 

3.1.11                DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução e entrega dos serviços especificados, não poderá exceder a 12 (doze) meses consecu�vos,
contados a par�r da data fixada na primeira Ordem de Serviço, obrigando-se a contratada a observar os prazos parciais constantes das
Ordens de Serviço, de acordo com o cronograma.

O prazo para início dos trabalhos será de, no máximo, 10 (dez) dias após a data da expedição da Ordem de Serviço
Inicial.

O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por inicia�va do CONTRATANTE, fundamentado em conveniência
administra�va, caso fortuito ou força maior e também por solicitação da CONTRATADA, devidamente jus�ficada com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do encerramento do prazo contratual e aceito pelo CONTRATANTE e ainda nas condições estabelecidas
nos § 1 °, dos Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

Os serviços, objeto do CONTRATO a ser firmado entre as partes poderão ser paralisados a critério das CONTRATANTES,
atendendo conveniência administra�va, caso fortuito ou força maior, hipótese em que o prazo contratual ficará suspenso a par�r da
data da expedição da Ordem de Paralisação de Serviço até a sua retomada.

 

3.1.12               DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

 
 

Quadro 6 – Cronograma Financeiro
ATIVIDADES DA
CONTRATADA MESES/ETAPAS/QUANTIDADES

Etapas da Fase 1 -
Diagnós�co 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Execução dos
diagnós�cos - Etapa 1

X
70

X
80

X
80          

3. Execução dos testes
de vazão e análises das
fontes de água – Etapa

3

    X
28

X
28

X
28

X
28

X
28    

5. Elaboração dos
projetos execu�vos –

Etapa 5
         X

23
X

23
X

23

VALORES R$ 986.917,80  R$ 664.978,33 R$ 978.613,87

 

3.1.13                MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO

As medições dos serviços serão elaboradas mensalmente, tomando-se por base as memórias de cálculo e relatórios
emi�das pela CONTRATADA, referentes a cada etapa estabelecida no cronograma �sico/financeiro e corresponderão aos serviços
efe�vamente executados e concluídos, devendo as mesmas ser encaminhadas à Fiscalização da CONTRATANTE responsável pela
aprovação e atesto das respec�vas Notas Fiscais/Faturas.

Na ocasião dos pagamentos, a CONTRATADA ficará obrigada a apresentar os seguintes documentos:
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O�cio solicitando pagamento e indicando os dados bancários (n° do banco, agência e conta), para pagamento;

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada;

Cópia do Contrato;

Cer�dão Nega�va de Regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS;

Cer�dão Conjunta de Regularidade da Secretaria da Receita Federal - SRF/MF/PGFN/MF/INSS;

Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei Nº. 12.440/2011;

Cer�dão Nega�va da Fazenda Municipal;

Cer�dão Nega�va Dívida A�va Municipal;

Além dos documentos acima relacionados, por ocasião do primeiro pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ainda
os seguintes documentos:

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS;

Cópia da Guia de Recolhimento da Contribuição Social ao INSS;

Cópia da Guia de ISSQN.

Os pagamentos devidos à CONTRATADA, como resultado da execução dos serviços, serão efetuados no prazo de até 30
(trinta) dias após o período de competência das medições e será efe�vado através de crédito em conta corrente indicada pela
CONTRATADA

Havendo devolução ou re�ficação de Nota Fiscal/fatura por incorreção e/ou rasuras, ou por data expirada das cer�dões
acima solicitadas, o prazo de pagamento contará a par�r da data de reapresentação da(s) mesma(s).

Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação da obrigação, em virtude de
penalidade imposta à CONTRATADA ou inadimplência contratual, inclusive quando for constatada divergência ou irregularidade na
documentação apresentada.

A realização de pagamentos será efe�vada pela Superintendência de Administração Financeira - SUAFI / SEMAD.

Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será no�ficada, por escrito, sem prejuízo do
pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no mesmo
prazo, apresentar defesa, sob pena de suspensão dos pagamentos sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

 

3.1.14               DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1.14.1            DA CONTRATADA

a) aplicar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento do objeto da contratação;

b) comunicar imediatamente, por escrito à CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias;

c) cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes de boa e perfeita execução do objeto;

d) efetuar a entrega dos serviços, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços executados;

e) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

h) não subcontratar o objeto do contrato.

 

3.1.14.2            DA CONTRATANTE

a) não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, a
CONTRATANTE, através do do Gestor do Contrato - ANDERSON DO CARMO DINIZ, MASP: 11533932; dos Fiscais do Contrato  - LILIAN
MARCIA DOMINGUES DE RESENDE, MASP: 10728749 - Titular e AMANDA OGANDO DIAS, MASP: 13763438 - Suplente, se reserva o
direito de, sem que de forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e detalhada fiscalização sobre o objeto
contratado, diretamente ou por prepostos designado pela CONTRATANTE;

b) acompanhar e fiscalizar o contrato, por intermédio de um representante da Administração especialmente designado,
permi�da a contratação de terceiros para assis�-lo e subsidiá-lo de informações per�nentes a essa distribuição;
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c) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

d) solicitar a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes quando as decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante;

e) realizar os pagamentos conforme as disposições compactuadas no contrato;

f) comunicar, com antecedência razoável, de comum acordo com o contratante, qualquer alteração que eventualmente
poderá advir durante a execução do contrato;

g) consultar o Cadastro Estadual de Inadimplentes, na ocasião da assinatura do contrato e antes da realização de cada
pagamento.

 

3.1.15               DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas per�nentes à espécie.

O atraso injus�ficado na execução do contrato, sujeitará a contratada a multa de mora que será graduado de acordo
com a gravidade da infração, obedecido os seguintes limites máximos:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o
segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso a par�r do
trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar vinte por cento do valor do contrato.

Além da multa indicada no parágrafo anterior, a Contratante poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à Contratada, na
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) Suspensão temporária de par�cipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até
02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

e) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

Caberá ao Fiscal do Contrato ou, não tendo sido esse designado, ao Ordenador de Despesas do Contrato, propor a
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que jus�fiquem a proposição.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente, e
no que couber, a Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à Contratada e publicação no Diário Oficial do
Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante ou
cobradas diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.

As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da No�ficação, em conta bancária a
ser informada pela Contratante.

Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

3.1.16                DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

A entrega dos serviços objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA deverão obedecer, conforme estabelecido no Cronograma
Físico, à seguinte sistema�zação:

Os produtos da primeira etapa, sob a forma de relatórios, deverão ser entregues à Coordenação Estadual do Programa
Água Doce, em duas (2) vias, devidamente protocoladas, para encaminhamento a Coordenação Nacional do Programa Água Doce a
par�r do 1º (primeiro) mês de realização do diagnós�co.

Na segunda etapa, a responsabilidade pela confirmação das localidades selecionadas é da Coordenação Estadual do
Programa Água Doce. Após o recebimento dos relatórios e dados consolidados o CONTRATANTE se manifestara em até 30 (trinta)
indicando as localidades selecionadas para a realização da terceira etapa.

Quanto aos produtos da terceira etapa, serão entregues após o recebimento de autorização da Coordenação Estadual
do Programa Água Doce para início dos serviços, e serão entregues ao Coordenador Estadual do Programa Água Doce, sob a forma de
relatórios, em duas (2) vias, devidamente protocoladas para encaminhamento a Coordenação Nacional do Programa Água Doce.
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Na quarta etapa, a responsabilidade pela confirmação das localidades selecionadas é da Coordenação Estadual do
Programa Água Doce. Após o recebimento dos relatórios e dados consolidados o contratante se manifestara indicando as 69 (sessenta
e nove) localidades selecionadas.

Quanto aos produtos da quinta etapa, deverão ser entregues a par�r do 7º (sé�mo) mês de realização dos serviços e
finalizados até o final do 12º (décimo segundo) mês, quando se esgota o prazo da contratação.

Deverão ser entregues versões impressas e digitais dos produtos esperados nas três (3) etapas de responsabilidade da
CONTRATADA.

Concluídos os serviços, a Contratada solicitará a Coordenação do PAD Estadual, através da Fiscalização, o seu
recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis da data da solicitação.

A Coordenação Estadual do PAD terá até 15 (quinze) dias úteis para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos
serviços recebidos com as condições contratadas, emi�r parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade
competente.

Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo de 10 (dez) dias uteis para que a Contratada, às
suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a Coordenação Estadual do PAD
emi�rá o Termo de Recebimento Defini�vo dos serviços emi�do pelo gestor do programa que representa a SEMAD, possibilitando o
pagamento da fatura final.

O Termo de Recebimento Defini�vo do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela SEMAD.

A úl�ma fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Recebimento
Defini�vo, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

Os produtos deverão ser entregues em meio digital, editável e impresso (em duas vias, cada) e encaminhados, por
processo, à Coordenação Estadual do Programa Água Doce acompanhado da documentação legal requerida.

 

ANEXOS

 

São Anexos ao TERMO DE REFERÊNCIA, dele fazendo parte:

ANEXO A-I: Modelo para elaboração do diagnós�co socioambiental e técnico da primeira etapa do diagnós�co (11755345).

 

 

 

[1] Desenvolvimento é a ação de injetar ar para dentro do poço para limpa-lo, desobstruí-lo e recuperar sua profundidade e capacidade
de vazão, antes de fazer o teste de vazão. Deverá ser feito com um compressor que tenha vazão (pelo menos 175 PCM) e pressão (250
PSI). A desinfecção é o uso de derivado de cloro para eliminação dos microrganismos que se alojam em poços antigos que estão abertos e
fora de uso.

 

 

Responsável

JOSÉ OCIMAR DE ANDRADE JÚNIOR

147.478-2

 

Ordenador de Despesas

RENATA BATISTA RIBEIRO

1.314.226-0

 

 

Autorizo abertura de licitação, nos termos do Art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

14836498

Documento assinado eletronicamente por Jose Ocimar de Andrade Junior, Coordenador, em 09/06/2020, às 16:19, 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 Renata Ba�sta Ribeiro, Chefe de Gabinete, em 09/06/2020, às 17:56, conforme horário

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em 09/06/2020, às 21:21, 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 14920005 e o código CRC 455D2E38.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 14920005

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº I.a - MODELO DE DIAGNÓSTICO/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

 

 

PROGRAMA ÁGUA DOCE
CONVÊNIO MMA/SRHU/ Nº 07803/2012

SICONV Nº 776516/2012
CONTRATO Nº XXX

(NOME DO MUNICIPIO) – MG
COMUNIDADE: (NOME DA COMUNIDADE)

 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO, SOCIAL E AMBIENTAL

VOLUME I – RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE

 

 

INTRODUÇÃO

 

O Programa Água Doce - PAD, inserido no Plano Brasil Sem Miséria, obje�va o estabelecimento de uma
polí�ca pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano, incorporando
cuidados técnicos, ambientais e sociais para a implantação e gestão de sistemas de dessalinização,
prioritariamente em comunidades rurais difusas do semiárido brasileiro.

 O Programa prevê o atendimento a comunidades na área de abrangência do semiárido brasileiro. Em
Minas Gerais, essa área contempla 85 municípios, com potencial de atendimento pelo Núcleo Estadual
do PAD.

É prevista a elaboração de 279 diagnós�cos em comunidades rurais do semiárido mineiro. Após a
caracterização destas 279 comunidades, serão selecionadas 138 para realização de testes de vazão e
análises �sico químicas nos poços existentes. Após essa etapa, serão analisadas as situações dos poços,
para determinação de 69 comunidades que se enquadram nos parâmetros de salinidade da água para
elaboração de projetos de recuperação ou implantação de sistema de dessalinização, execução de
análises laboratoriais do solo e bacteriológicas das águas nos poços, levantamento de informações para
regularização de terrenos necessários à implantação dos sistemas, para outorga de captação de água e
para licenciamento ambiental dos 69 sistemas de dessalinização.
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O indicador considerado para a priorização dos municípios é o Índice de Condição de Acesso à Água -
ICAA, adimensional, que foi desenvolvido com a finalidade de iden�ficar os municípios mais crí�cos e
susce�veis ao processo de deser�ficação. Este índice é ob�do por meio de uma média ponderada, em
que cruzam dados como IDH, mortalidade infan�l, pluviometria, intensidade de pobreza e probabilidade
de cloreto, sendo esse úl�mo índice considerado apenas para Minas Gerais. Quando o ICAA es�ver mais
próximo de zero, maior a dificuldade de acesso à água.

 

 

INDICE

 

 

1. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E TÉCNICO

A Contratada (Nome da Contratada), responsável pela elaboração dos diagnós�cos socioambientais e
técnicos do Programa Água Doce, (traçar breve roteiro da formação, áreas de atuação e informações que
sejam relevantes para o PAD)..

Razão Social:  

Nome reduzido:  

Logradouro:  

Bairro:  

Cidade:  

Estado:  

CEP:  

CNPJ:  

 

 

Pessoas de contato da empresa:

Nome Cargo Telefone E-mail
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Equipe técnica responsável pelo documento

Nome Função Telefone e-mail Registro
Profissional

Órgão
Expedidor

xxx Coordenador    CREA-MG

Xxx      

Xxx      

Xxx      

Xxx      

 

Data de realização do diagnós�co:

 

2. DADOS GERAIS

2.1 Município

 

Nome do Município:  

Código IBGE:  

Estado:  

Mesorregião:  

Microrregião:  

Latitude  

Longitude:  

Site:  
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Nome do Município:  

ICAA:  

População Urbana:  

População Rural:  

Área (km²)  

Precipitação média anual (mm)  

Concessionária de água  

Concessionária de esgotamento sanitário  

Concessionária de energia  

Fontes: IBGE (2010), PNUD (2010), INMET (2018), Plano Estadual do PAD (201X)

As coordenadas geográficas foram ob�das no momento da realização do diagnós�co, u�lizando um GPS
da marca XXXXXX, modelo YYYY, no Datum Sirgas 2000. O so�ware u�lizado para descarregar os pontos e
trajetos foi o Trackmaker, em sua versão ZZZZZ.

2.1.1 Acesso ao município

Segue exemplo de narra�va: Par�ndo da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, seguindo pela BR040
sen�do Brasília até o trevo para Montes Claros, tomando a BR135 até Montes Claros, de onde, pela
BR122 chegará ao trevo de Janaúba. De Janaúba, seguir pela a BR251 até o município de Espinosa.

Vias de acesso Pavimentação Estado de conservação 

BR040, BR135, BR122 e BR251 Asfalto Bom

 

 

Figura 1 - Acesso ao município de Espinosa-MG
 

Fonte: Google Maps (2015)
 
 
 

FIGURA 2 -  mapa rodoviário
 

INSERIR MAPA
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Fonte DERMG (201X)

 

Figura 3 - Mapa de localização das comunidades
 

Fonte: Google Maps (2015)
 

 

2.1.2 Contatos no município

Nome Cargo Telefone Email

    

    

    

    

    

 

2.2 Comunidade

 

Nome da comunidade:  

Tipo:  

Quantidade de famílias:  

População estimada:  

Relação hab/domicílio (IBGE, 2010):  

Direção:  
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Latitude início:  

Longitude início:  

Latitude fim:  

Longitude fim:  

Latitude aglomerado:  

Longitude aglomerado:  

Distância à sede (km):  

Tipo de energia elétrica:  

Concessionária de energia Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nota 1: A direção Noroeste toma como referência a sede do município de Espinosa.

 

2.2.1 Acesso à comunidade 

Saindo da sede de Espinosa passando pelas comunidades de Sussuarana, Estreito, Estreito do Mago,
Cachoeira, Baixa Dantas, Itamirim, Taquaril, Boi Morto, Cai�tu, Capivara de Baixo, Alagadiço I, Alagadiço
II, Peri Peri, Barriguda, Sanharol, Roça Velha, Água Fria e Furadinho chega-se a localidade de Passagem
das Canoas.

Vias de acesso Pavimentação Estado de conservação

Estrada Vicinal Terra Regular

 

Figura 4 - Mapa de acesso à comunidade
 

Fonte: Google Earth (2015) (com legenda)
 
 
 
 
 

Figura 5- Mapa da comunidade Passagem das Canoas
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Figura 6- Imagem da comunidade Google (Distribuição das casas)

 

Fonte: Google Earth (2019)
(com legenda e indicação de circunferência com raio de 1 km)

 

 

 

2.2.2 Relevo

A comunidade de Passagem das Canoas apresenta em seu perímetro, ruas com declividades suaves, com
desníveis geométricos pouco acentuados. A diferença de níveis entre a cota superior e inferior da
comunidade é de 8,0 m.

 

2.2.3 Pessoas entrevistadas para coleta das informações 

Nome Cargo Telefone

   

   

   

   

   

 

 

 

2.3 Infraestrutura 

2.3.1 Condições de saneamento da comunidade

Existência ou não de rede coletora de esgoto na
comunidade; Não

Existência de tratamento do esgoto antes de ser
despejado no ambiente; Não

Existência de coleta de lixo e se a coleta de lixo
é pública, ou não, e frequência

Sim, realizada pela prefeitura, 2 vezes por
semana
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2.3.2 Equipamentos Públicos Comunitários Existentes

Nome Tipo Ativo/
Inativo

Número estimado de usuários

da comunidade De outras
comunidades

Escola XXX Ensino Ativo 100 50

Creche XXX     

Unidade Básica de Saúde
- UBS Saúde Ativo 100 20

 

Condições de saneamento dos equipamentos públicos:

Nome Forma de
abastecimento

Água Tratada?
(Sim/Não)

Forma de
Esgotamento

Destinação dos
resíduos sólidos

Escola
XXX Poço XXX Sim Fossa Coletado

UBS  Sim Céu aberto Queima

 

FOTOS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

 

 

2.3.3 Frequência de profissionais de saúde e bem estar social 

Profissional Periodicidade

Médico Semanalmente
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Enfermeiro Diariamente

Dentista Semanalmente

Assistente social Esporadicamente

Agente de Saúde Semanalmente

Psicólogo Esporadicamente

 

 

3. DADOS SOCIAIS 

3.1 Principais a�vidades produ�vas das famílias

Atividade Tipo Finalidade
Fonte de
abastecimento
utilizada

Responsável
pela gestão

Projeto
vinculado Obs.

Agricultura
Milho

Sorgo
Subsistência Poço Público 01 Família  Uso de

agrotóxico

Pecuária Bovina Venda Poço Particular Associação
Comunitária

Leite pela
Vida  

 

3.2 Principais vínculos econômicos

Citar os principais vínculos econômicos nas famílias estão ligados aos bene�cios assistenciais abaixo
listados.

Tipos de vínculos: Bolsas assistenciais, aposentadoria.

 

3.3 Caracterís�cas culturais ou sociais diferenciadas do entorno (ex: remanescentes de quilombos,
indígenas, área de mineração, assentamento de reforma agrária).

Descrição

A comunidade possui características
culturais ou sociais diferenciadas do
entorno?

A comunidade é reconhecida
junto ao órgão competente?

SIM NÃO SIM NÃO
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Quilombolas     

Indígenas     

Assentamento de reforma
agrária     

Outros     

 

Foram iden�ficados conflitos? ( )  Sim   (  ) Não. Quais? Descrever

( Acrescentar no anexo informações comprobatórias quando houver.)

 

3.4 Atores sociais e lideranças

Quem são os atores sociais que podem ser envolvidos na construção dos mecanismos de gestão do
sistema de dessalinização? (Prefeitura, secretaria municipal, órgão público federal ou estadual, vereador,
sindicato, ONG. Levantar também quem são as pessoas que representam ins�tuições e devem ser
envolvidas no processo. Para cada ator social, indicar o mo�vo pelo qual deve ser envolvido no processo).

Pessoa para
contato Instituição Telefone Motivo da

indicação
Papel a desempenhar no
sistema de dessalinização

João da Ponte Associação (38) 9999-9999 Atual operador Operador

     

     

 

3.5 Organização social

Como as famílias beneficiadas estão organizadas? Existem associações, clubes de mães, coopera�vas ou
outras formas de organização formal?

 

Forma de organização Formalizado?
(Sim/Não)

Regularizado?

(Sim/Não)

Ativo?

(Sim/Não)

Cooperativa de beneficiamento de mandioca    

Círculo bíblico    
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Associação de moradores    

 

Existem relações de dependências com polí�cos, grandes proprietários de terra, ao poder público
municipal ou ONG?

Registre suas impressões sobre as formas de organização local e as relações que unem ou dividem as
famílias (laços de parentesco, religião e uso de água).

Respostas do poder público à comunidade em relação às demandas de saneamento.

Descri�vo...

 

 

 

4. DADOS DAS ENTREVISTAS DE CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIAIS USUÁRIOS

A maioria das casas possui um bom estado de conservação, construídas em alvenaria com telha cerâmica.

Durante a visita técnica, foi relatado que há um tempo a condição das moradias era pior e que com a
mudança da administração da prefeitura municipal isso melhorou bastante, pois foram construídas casas
para população mais carente da comunidade.

 

Descrição Sim/Não N° estimado de
residências

Existência de água encanada nas residências e se ela chega até a
cozinha   

Existência de instalação sanitária nas residências e se ela possuem
chuveiro e vaso com descarga   

Utilização de água encanada para a lavagem de roupas   

Condições adequadas de armazenamento de água nas residências   

Adequação da forma de coleta de água do local de armazenamento
quanto à minimização do risco de contaminação   

Existência de fossas nas residências   

Casas com fossas de uso coletivo   

As águas provenientes do banho e da pia são destinadas para as
fossas?
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As águas provenientes do tanque de lavagem roupas são destinadas
para as fossas?   

As águas provenientes do vaso sanitário são destinadas para as
fossas?   

Existência de animais próximos às casas e se eles estão confinados   

Existência ou não de manchas na pele dos moradores e se o aspecto
é sadio   

Existência de casos de diarreia   

Existência de energia elétrica nas residências   

Engajamento das famílias em projetos ou programas que visem à
melhoria de renda   

 

5. SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE 

Fazer introdução com análise geral referente aos sistemas existentes na comunidade

Informar casos de poços par�culares abastecendo moradores ou cisternas de água de chuva

Citar a principal fonte de abastecimento para consumo humano: ex: caminhão pipa.

 

5.1 Descrição quan�ta�va e qualita�va das alterna�vas de abastecimento de água da comunidade
(barreiro, açude, caminhão pipa, adutora, dessalinizador) 

Identificação Caminhão Pipa Poço 01 Poço xx

Ano de início de operação 2003, conforme relato 2018, conforme teste de
vazão 2015

Responsável pela implantação Exército Brasileiro CODEVASF  

Localização Sede do município 500 m ao lado do
reservatório  

Tipo Caminhão Pipa Poço  

Latitude Não obtido 14º47’43.62”  
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Longitude Não obtido 43º27’55.88”  

Frequência Quatro vezes ao mês diário  

Finalidade Consumo humano Animal e doméstico  

Vazão    

Quem utiliza Comunidade Comunidade A e B  

Famílias atendidas 40 40  

% de atendimento 100% 100%  

Distância ao aglomerado (km) 110 0,5  

Condutividade elétrica (µS/cm) Não se aplica 663  

T.D.S (mg/L) 200 mg/L 100 mg/L  

A fonte de produção está em
área alagável? Não se aplica Não  

Responsável pelo pagamento da
conta de energia Não se aplica

Associação de
moradores de Passagem
das Canoas

Não se aplica

Responsável pela operação Exército Brasileiro José da Silva, morador
remunerado  

Há envolvimento da associação
na gestão do uso da água? Não

Sim, rateio de custos de
manutenção e
pagamento de operador

Não

Há hidrometração? Sim Não Não

 

Nota: A condu�vidade elétrica da água do poço foi medida em campo, por meio de um condu�vímetro,
modelo CD-4301da marca Lutron.

 

 

Figura 6 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Água existente
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Fonte:

 

 

 

5.2 Condições gerais de cada uma das alterna�vas de abastecimento

Descrever para o caso de poços e captação superficial:

Vazão, qualidade da água por meio de análise laboratorial, ou depoimentos, tempo de funcionamento,
condições de operação e do barrilete (foto), restrições de localização e acesso;

Formas de distribuição da água: existência de rede de distribuição e reservatórios, estado de conservação
e necessidade de reparos, quem possui acesso a chafarizes;

Existência de tratamento da água antes da distribuição;

Previsão de chegada de outras fontes hídricas - adutoras, açudes, etc).

Caracterís�cas do fornecimento de energia elétrica: iden�ficador do transformador, voltagem, Potência,
distância da unidade de produção, �tular da conta, coordenadas do transformador.

Em caso de poços, informações referentes à necessidade de desobstrução e recuperação.

Capacidade máxima de exploração; Vazão atual de funcionamento l/h; Profundidade informada (m); Tipo
de reves�mento.

Existe teste de bombeamento? Descrever caracterís�cas técnicas do equipamento de bombeamento
instalado e regime de bombeamento; Informar se existem nascentes ou outros poços num raio de 500
metros do poço escolhido  e avaliar possíveis interferências hidrodinâmicas. Descrever a geologia local,
caracterizando o aquífero captado pelo poço tubular e sua vulnerabilidade natural. Descrição das
condições de reservação Existe análise �sico-química? Existe relatório de perfuração?  Caracterís�cas da
bomba:

(Registro fotográfico e em CADA FOTO DEVE CONSTAR A DATA DE REALIZAÇÃO DO REGISTRO)

6. DADOS SOBRE O DESSALINIZADOR E POÇO VINCULADODados do dessalinizador e poço vinculado

Situação a verificar Resposta

Existência de dessalinizador  

Existência de energia elétrica próxima ao poço ou
no sistema de dessalinização;  

Situação do dessalinizador (em operação ou fora
de operação);  

Condições do poço:

    - análise físico-química da água;
 

    - georreferenciamento;  
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- localização e situação da rede elétrica e se existe
queda de tensão ou sobrecarga;

 

    - tipo de bomba (marca, tipo, potência,
características, quadro elétrico, se está em
funcionamento, motivos de paradas e demais
informações relevantes);

 

    - estado das tubulações hidráulicas; e;

 
 

    - distância do poço ao dessalinizador  

Condições gerais do equipamento de
dessalinização:  

Órgão responsável pela instalação;  

Órgão responsável pela gestão do sistema na 
época de sua operação;  

Localização do dessalinizador (incluindo as
coordenadas geográficas);  

Comunidade(s) atendidas pelo dessalinizador;  

Quantidade de casas que utilizam/utilizaram água
dessalinizada;  

 

Existência ou não de tanques do concentrado, chafariz, abrigo, cercamento, adutora, base e reservatórios
e condições gerais de tais estruturas

(inserir mapa, texto e fotos com data);

 

6.2 Indicação de possível localização para implantação 

Apresentar localização para implantação de sistema de dessalinização tanques do concentrado, chafariz,
abrigo e reservatórios e situação fundiária (�tularidade) das áreas

Em visita a comunidade, foram iden�ficadas as áreas para a implantação do sistema:

Unidade Providência Latitude Longitude Proprietário
presumido Telefone

Poço Recuperar     
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Dessalinizador,
reservatório e
chafariz

Instalar     

Tanque do

concentrado
Instalar    

 

 

 

Inserir uma imagem do Google Earth, destacando a localização das áreas descritas acima

 

Figura 1 – Localização da área proposta
Fonte:

Figura 2 – Detalhe da localização da área proposta
 

Fonte:
 

 

 

 

 

POÇO PROPOSTO:

Preencher com informações conforme documento base, contendo no mínimo:

Vazão, ND, NE, coordenadas UTM, análise de qualidade da água, iden�ficação do proprietário presumido
da área e dados referentes ao fornecimento de energia elétrica.

INCLUIR FOTOS.

6.3 Demanda es�mada:

a) Demanda média diária de água da comunidade

Neste item será calculada a demanda média diária considerando usos múl�plos, quais sejam: consumo
humano, higiene, limpeza em geral e outros gastos domés�cos.

Parâmetros para dimensionamento:

Nº de Famílias: 124 (Capivara de Cima) + 50 (Campinhos)

Relação Hab/Domicilio: 3,66 – fonte: IBGE

População: 174 x 3,66 = 637 hab

Consumo Per capita: Qpc = 100 L/hab.dia – mínimo preconizado pela OMS

 

Demanda Escolar:

Nº de Usuários: 53
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Consumo Per capita: Qpc = 50 L/hab.dia – mínimo preconizado de acordo o estudo de PEREIRA et al.
(2015) durante o XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.

 

Desta forma tem-se:

Demanda média diária = Pop x Qpc

Demanda média diária = ((637 hab x 100 L/hab.dia) + (53 hab x 50 L/hab.dia))

Demanda média diária = 66.350 L/dia

 

Relacionar outras demandas como agricultura e pecuária informando qual a referência u�lizada para as
es�ma�vas. Exemplo:

 

b) Demanda de água dessalinizada para consumo humano: 

Para o cálculo da demanda de água dessalinizada, será adotado o consumo per capita de 20 L/hab.dia,
com referência ao quadro 15 do item 6.3 – do Documento Base do PAD, a condição de Acesso Básico ao
fornecimento de água.

 

Parâmetros para dimensionamento:

Nº de habitantes: 637 hab.

População flutuante: 53 hab.

Consumo per capita: 20 L/hab.dia

 

Desta forma tem-se:

Demanda de água dessalinizada = (Residentes + Pop. flutuante) x consumo per capita

Demanda de água dessalinizada = (637 hab x 20 L/hab.dia) + (53 hab x 20 L/hab.dia)

Demanda de água dessalinizada = 13.800 L/dia

 

 

c) Balanço Hídrico (Oferta x Demanda) 

Conforme levantamento realizado a comunidade X apresentou uma demanda total de XXXX litros/dia,
sendo destes w litros u�lizados para consumo humano, y para dessedentação animal e z para agricultura.

Para suprimento destas demandas tem-se disponível as seguintes fontes com respec�vas vazões.

Poço 01 – X litros/dia

Poço 2 –  (selecionado para o PAD) y litros/dia

Caminhão pipa – z litros/dia

Verificou-se que o poço 02, após a re�rada do volume des�nado ao PAD, não é capaz de suprir sozinho
toda a demanda da comunidade. Porém, suprime a necessidade de fornecimento através de caminhão
pipa. As outras demandas poderão ser supridas pelo excedente do Poço 02 somado ao volume fornecido
pelo Poço 01.

 

 

7. ASPECTOS GERAIS DE PEQUENOS E MÉDIOS AÇUDES USADOS PELAS COMUNIDADES 
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(preencher somente quando existente e de forma sinté�ca):

Condições do entorno do açude (escorrimento
superficial de esgoto, águas servidas ou outros
materiais para dentro do açude);

 

Distância segura entre o açude e prováveis fontes de
poluição (casas, cemitérios, postos de gasolina,
lixões, pocilgas, animais mortos, etc.);

 

Localização das fontes de poluição em plano inferior
ou superior ao do açude;  

Estabilidade do volume de água do açude durante o
ano (ocorrência de variação da lâmina de água, risco
de secar);

 

Existência de cercas ou outras formas de proteção ao
redor do açude e eficiência no bloqueio da entrada de
animais;

 

Existência de sistemas de bombeamento para coleta
da água, evitando que pessoas, animais e veículos
entrem no açude;

 

No caso de coleta por bomba, existência ou não de
proteção (tela, alambrado) na boca do tubo coletor;  

Distância entre a bomba e o açude, evitando-se
possível derramamento de óleo ou graxa no açude;  

Existência de cerca ou casinha para proteção da
bomba;  

Presença de resíduos (garrafas, pneus, plásticos,
animais mortos, etc) dentro do açude ou nas
margens;

 

Presença de algas ou plantas dentro do açude;  

Existência de odores na água, como o de ovo podre,
por exemplo.  
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8. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO

8.1 Obras civis

Diagnós�co de todas as estruturas que integram os sistemas (abrigo do dessalinizador, reservatórios,
chafariz, cercas e tanques de contenção)

Acrescentar todas as fotos, com data, no anexo fotográfico.

URBANIZAÇÃO DO SISTEMA SIM NÃO

O abrigo do dessalinizador se encontra cercado ou murado?   

Qual o tipo de proteção?  Cerca de arame (   ) ou Muro ( x )

O muro está em boas condições?   

Tem rachaduras?   

Precisa de demolição ?   

Tem ferragem aparente?   

Componentes que precisam ser recuperados:

        Reboco  ( x )    Chapisco (    )    Pintura ( x )  Colunas (    )

A cerca está em boas condições?   

       Mourões de concreto (  )  ou madeira (  )   

Precisa substituir algum mourão?   

Precisa construir cerca?

Obs.:
  

 

ABRIGO DO DESSALINIZADOR SIM NÃO

O dessalinizador possui abrigo?

Obs:
  

Está em boas condições?     
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Com rachaduras e trincas (   )      ferragem aparente (    )                

Componentes que precisam ser recuperados:

Fundações:   

Existe base para o dessalinizador?   

Piso:             

Obs:
  

Alvenaria:       

Reboco:           

Tijolos de Cerâmica (    )    Tijolo maciço (   )      

Obs:

Precisa trocar o Cobogo?

Obs:
  

Coberta:       Telha (    )   Laje (    )

Que tipo de Telha?  Cerâmica ( X ) Fibrocimento (    )

Madeiramento:        Caibro (   )  Linha (   )  Ripas (    ) 

Estado de conservação: (   ) Bom   (    ) Ruim

Obs:

Pintura:        Cal (   )  Látex  (   )

Interna:   

Externa:   

Pintura das esquadrias:   
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Obs:

Esquadrias:   

Existe porta no abrigo?            Madeira (   )  ferro ( X  )

Precisa ser recuperada?       

Dobradiça (   )               Fechadura (  )     

Obs: 

 

PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE DE
DESSALINIZAÇÃO SIM NÃO

O dessalinizador possui um padrão para medição de energia?   

O padrão para medição está em conformidade com a CEMIG?   

A mureta precisa ser recuperada?   

Há pingadeira nos cabos de entrada do padrão?   

Existe aterramento?

Não foi possível observar (   )
  

Tipo de energia: Monofásica (    )  Bifásica ( X )   Trifásica (   )

Obs:

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SIM NÃO

O abrigo do dessalinizador possui instalação elétrica?   

Possui chave geral?   

Disjuntor ( X ) Quantos amperes?   2  disjuntores Monopolar  20 A
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Tomadas: (   ) Quantas?

Interruptor (   ) Quantos?

Lâmpadas ( X ) Quantas: 1     Watts: 20 W

Obs:

 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA SIM NÃO

O sistema possui reservatório para armazenar a água bruta?   

Capacidade do reservatório (m³):

Material do reservatório:   Concreto (    )  Ferrocimento  (    )  Fibra de vidro

(   ) Polietileno  ( x )  Outros :

(*) Se o reservatório não for de fibra de vidro ou polietileno, em boas condições, deverá ser
substituído, como consta no projeto do PAD.

O reservatório será substituído?   

Existe tampa?   

Precisar Ser Substituída?   

Quanto às instalações hidráulicas do reservatório (barrilete de limpeza, entrada,
saída e extravasor) precisa ser substituída?   

O reservatório necessita de limpeza interna?   

Periodicidade de limpeza? Semanal (    ) Mensal (x)  Nunca (   )  Outros:

 

A base de sustentação está em boas condições?   

Reboco (   )  Pintura  (   )  Calçada (    )  Lateral  (    ) Fundo  (    )

Obs:.
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Fotos  

 

 

RESERVATÓRIOS DE PERMEADO – ÁGUA TRATADA SIM NÃO

O sistema possui reservatório para armazenar a água tratada?   

Capacidade do reservatório (m³):

Material do reservatório:   Concreto (    )  Ferrocimento

 (   )  Fibra de vidro  (    ) Polietileno  ( x )  Outros :

(*) Se o reservatório não for de fibra de vidro ou polietileno, em boas condições, deverá ser substituído,
como consta no projeto do PAD.

O reservatório será substituído?   

Existe tampa?   

Precisar Ser Substituída?   

Quanto às instalações hidráulicas do reservatório (barrilete de limpeza, entrada, saída e
extravasor) precisa ser substituída?   

O reservatório necessita de limpeza interna?   

Periodicidade de limpeza? Semanal (    ) Mensal (x)  Nunca (   )  Outros:

 

A base de sustentação está em boas condições?

Reboco (   ) Pintura  (   )  Calçada (    )  Lateral  (    )  Fundo    (     )

Obs:.

Fotos  
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RESERVATÓRIO DE CONCENTRADO SIM NÃO

O sistema possui reservatório para armazenar o concentrado   

Capacidade do reservatório (m³):

Material do reservatório:   Concreto (    )  Ferrocimento (    )  Fibra de vidro

(    ) Polietileno  ( x )  Outros :

(*) Se o reservatório não for de fibra de vidro ou polietileno, em boas condições, deverá ser
substituído, como consta no projeto do PAD.

O reservatório será substituído?   

Existe tampa?   

Precisar ser Substituída?   

Quanto às instalações hidráulicas do reservatório (barrilete de limpeza, entrada,
saída e extravasor) precisa ser substituída?   

O reservatório necessita de limpeza interna?   

Periodicidade de limpeza? Semanal (    ) Mensal (x)  Nunca (   )  Outros:

 

A base de sustentação está em boas condições?   

Reboco (   )  Pintura  (   )  Calçada (    )  Lateral  (    )  Fundo    (     )

Obs:.

Fotos  

 

CHAFARIZ DO SISTEMA SIM NÃO

Existe chafariz no sistema?   

Tipo de chafariz: (    ) Manual  (    ) Eletrônico
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Qual a distância do chafariz ao aglomerado da comunidade?

 

O chafariz precisa ser recuperado?   

Tem rachaduras?   

A pintura está em bom estado?   

Há revestimento cerâmico?   

O revestimento cerâmico está em bom estado?   

O chafariz tem cobertura?   

Qual tipo de cobertura?    Cerâmica (   )    Fibrocimento (   )

Precisa de recuperação?   

As instalações hidráulicas do chafariz precisam ser substituídas?

Obs.:
  

 

COCHO PARA ANIMAIS SIM NÃO

Existe cocho no sistema?   

O cocho é:   público ( X  )  ou particular (   )

Qual a distância do cocho a comunidade?

Qual a distância do cocho ao sistema?

Recomenda-se a desativação, por questão sanitária?   

 

 

8.2 Poço vinculado ao sistema de dessalinização
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Apresentar laudo de análise �sico-química e bacteriológica da água do poço, caso disponível.

Georreferenciamento do poço: La�tude: xx° xx’ xx,xxx”, Longitude: xx° xx’ xx,xxx”

POÇO VINCULADO AOS SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO SIM NÃO

O poço está em operação?   

O poço está tamponado?   

O poço possui laje de proteção?   

Distância do poço ao dessalinizador:

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SIM NÃO

Possui instalação elétrica?   

Existe queda de tensão ou sobrecarga?   

Conjunto Motobomba em funcionamento?   

Modelo:                                    Potência (cv):                        Tensão (V):

Motivos de paradas:

Obs:

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SIM NÃO

As conexões hidráulicas estão em boas condições?   

As conexões são de: PVC ( x )    Ferro Galvanizado ( x )     Outros:

Obs:

Todos os itens precisam ter o número das fotos e ir com as mesmas em anexo.

 

8.3 Dessalinizador 
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DESSALINIZADOR SIM NÃO

Funcionamento

Está em operação?   

Tempo de instalação:    18 anos

Tempo de operação:     18 anos

Operador: Silvania Ribeiro da Silva

Telefone:

Manutenção

Nome empresa responsável: SOHIDRA / PREFEITURA

Telefone:

Técnico responsável Equipe SOHIDRA / PREFEITURA

Data da última manutenção: 2008

Se parou, qual motivo? O operador informou que a bomba do
poço queimou.

Rede Elétrica

Tipo de energia:  Trifásica

Existe queda de tensão?

(   ) Não se aplica
  

Existe sobrecarga?

(   ) Não se aplica
  

Outro problema?

Obs.:
  

Estruturas metálicas Estado de conservação da estrutura: antiga e enferrujada.

 

Da estrutura: antiga e enferrujada.   

Da pintura: descascando.   
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Suportes: corroídos.   

Pés (vibra-stop): quebrados.   

 

Filtros de cartucho

 

Estado de manutenção - Limpos?

 

  

Necessário troca   

Última troca:  2008

Número de filtros instalados:

Instalado: 02

Em estoque: Não tem.

Carcaças (copos de filtro) – quantas estão sendo usadas?

02

Possuem vazamentos?   

Necessitam substituição?   

Possui reposição?   

 

Permeadores

(vasos de alta pressão)

Número vasos: 01

Comprimento vasos: 2,20m

Diâmetro vasos:   4”

Estado de manutenção – possui vazamentos?   

Possui ruídos?   

 
Peça quebrada?

Qual? ___________________________
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Tem reposição?

Fechamento – tipo?      Presilha

Estado manutenção:     Bom

Pintura: Bom

                                                                                            

Membranas
Número membranas: 02

Dimensões: 4”

 

                                                                                                                       

Manômetros

(medidores de pressão)

Leitura atual P1: 5 Kgf/cm2 P2: 7 Kgf/cm2

Faixa de leitura

(Manômetros dos
filtros)

Menor Maior

0 a 7 Kgf/cm2 0 a 7 Kgf/cm2

Modelo Painel

Conexões Tomadas de Pressão

Leitura atual P3: 15 Kgf/cm2 P4: 15 Kgf/cm2

Faixa de leitura

(Manômetros das
memb.)

Menor Maior

0 a 20 Kgf/cm2 0 a 20 Kgf/cm2

Modelo Painel

Conexões Tomadas de Pressão
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Rotâmetros

 (medidores de vazão)

Leitura atual (Perm.) 5 LPM.

Faixa de leitura
(Permeado)

Menor Maior

2 LPM. 18 LPM.

Modelo LZT – 1005m/AQF

Conexões Luva mista 25x34 e luva de união

Leitura atual (Conc.)           16  LPM.

Faixa de leitura
(Concentrado)

Menor Maior

2 LPM. 18 LPM.

Modelo LZT – 1005m (AQF)

Conexões Luva mista de 25x34/União de 25

                                                                                        

Pressostato (sistema de proteção
de equipamento)

Tipo: Danfos

Estado de
conservação:

Quebrado, embaçado, ...

(Não existe)

 

                                                   

Motobomba Auxiliar

 

Tipo de bomba:
Não Existe

(Centrífuga monoestágio)

Potência:  

Modelo:  

                                                    



10/06/2020 SEI/GOVMG - 13537037 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15682371&inf… 31/37

Motobomba

Alta Pressão “booster”

Tipo de bomba: Centrífuga monoestágio.

Potência: 2,0 CV bifásica 220V

Marca-Modelo: EBARA 3.2 – B – 20.

Manutenção  - Data da última vistoria:    2008

Possui vazamentos?   

Possui ruídos?   

Está parada?*

*Motivo:
  

   

     

                                                                                        

Motobomba

Retro lavagem

 

Obs.: Retro lavagem inserida na
bomba principal.

Tipo de bomba  

Potência  

Modelo  

Manutenção - Data da última vistoria:

Possui vazamentos?   

Possui ruídos?   

Está parada?   

*Motivo: *   

     

                                                    

Bomba Dosadora Tipo de bomba Injetora
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Modelo V.6/4.0

Manutenção - Data da última vistoria: 2008

Possui vazamentos?   

Possui ruídos?   

Está parada?

* Motivo 
  

 

     

                                                    

Quadro comando elétrico

 

 

Tipo Partida Direta.

Modelo Partida Direta

Data da última vistoria 2008

Manutenção Botoeiras - Possui trincas?   

Possui ruídos?   

Necessita reposição?   

Manutenção Sinaleiras - Possui trincas?   

Possui ruídos?   

Necessita reposição?   

Possui reposição?   

Manutenção Contatores / Relés - Necessita reposição?   

Possui reposição?

Obs.:
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Acessórios

(Condições de operação)

Tubulação

Baixa
Pressão
(PVC)

Novo Bom Médio Ruim

Possui vazamento? Não.

Conexões quebradas? Não.

Precisa reparos? Sim.

Possui reposição? Não.

Alta
Pressão
(CPVC /
PPR)

Novo Bom Médio Ruim

Possui vazamento? Não.

Conexões quebradas? Não.

Precisa reparos? Sim

Possui reposição? Não.

Mangueiras

Novo Bom Médio Ruim

Possui vazamento? Não.

Conexões quebradas? Não.

Precisa reparos? Sim.

Possui reposição? Não.

Válvulas e Registros Novo Bom Médio Ruim

Possui vazamento? Não.

Conexões quebradas? Não.
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Precisa reparos? Sim.

Possui reposição? Não.

Anti-incrustante

Tipo (nome) Flocon.

Validade *

Quant. estoque 1LT

Tanques

(Bombonas p/ anti-
incrustante e
retrolavagem)

Estado de
conservação Médio.

Estado de limpeza Médio.

          

 

Condutividade elétrica da água
nas correntes de:

Alimentação Permeado Concentrado

(µS/cm) (µS /cm) (µS /cm)

     

 

Coleta de amostras de água p/
análise físico-química

(anexar, se estiver em
funcionamento)

Alimentação Permeado Concentrado

   

     

e

Outras observações:

 

9.GESTÃO DO SISTEMA EXISTENTE, CONFLITOS IDENTIFICADOS E INTERESSE DA COMUNIDADE NA
REFORMA OU INSTALAÇÃO DO DESSALINIZADOR E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

Registre impressões pessoais sobre o interesse da comunidade na recuperação do dessalinizador e outras
informações que considerar relevantes.

 

Este tópico deverá ser abordado pelos 3 componentes: social, civil e ambiental, levantando as
informações relevantes que poderão ter impacto no interesse e gestão do sistema proposto.
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Social:

Análise crí�ca do sistema existente (g

stão, operação e manutenção).

Avaliação do interesse da comunidade na instalação ou recuperação do dessalinizador.

Impactos na gestão no caso de implantação do sistema de dessalinização. 

 

10. CONCLUSÃO 

(Introdução da comunidade e indicação se está apta ou não para receber o sistema)

A comunidade rural de Merquelândia, pertencente ao município de Jacinto-MG, está apta a receber um
futuro sistema de dessalinização como prevê o Programa Água Doce (PAD). Aproximadamente 161
famílias poderão ser beneficiadas com água potável por meio do PAD.

(Jus�fica�va técnica sucinta da indicação ou exclusão da comunidade)

O poço I, existente na comunidade, apresenta vazão de 7.920l/h, capaz de suprir a demanda da
comunidade, além disso, a análise �sico-química, indicou a presença de cloretos em uma proporção de
274mg/L, valor que está acima dos 250mg/L permi�dos pela Portaria de Consolidação PRC nº 5 de
28/09/17 – anexo XX. Dentre os demais parâmetros analisados, estão acima dos níveis estabelecidos pela
mesma portaria citada, Ferro total, com 0,64mg/L, Manganês, com 0,41mg/L e Turbidez, com 3,4 uT. O
teste de condu�vidade realizado apontou valor de 1.158 µS/cm, equivalente a um TDS de 694,8 ppm, que
está abaixo de 700ppm preconizados pelo PAD.

A presença de cloretos na análise jus�fica a indicação do poço a um sistema de tratamento por
dessalinização, aliado a isso, devem ser observados os outros parâmetros de qualidade da água, quando
do dimensionamento do equipamento a ser instalado.

(Destacar as situações que possam corroborar ou comprometer a implantação do futuro sistema, nos
aspectos sociais e ambientais. Exemplos:

Restrições sanitárias: contaminação por esgotos, pes�cidas, lixo, necrochorume, entre outros visualizados
no local proposto para implantação do sistema;

Restrições locacionais: áreas de preservação; comunidades irregulares, presença de animais, áreas
inundáveis;

Restrições diversas: conflitos, falta de interesse da comunidade pelo Programa registrada em ata
assinada pela maioria dos moradores.)

Adicionalmente, foi constatado que não há coleta de resíduos sólidos pela Prefeitura, ficando a cargo de
cada morador a sua des�nação, de maneira inadequada. Foi percebida a existência de resíduos em vários
locais da comunidade, tanto nos quintais das casas, como em vias públicas, bem como às margens do
córrego Merquelândia, que cruza a comunidade. Os resíduos des�nados de forma incorreta contaminam
o solo, as águas superficiais, e podem contaminar águas subterrâneas, além do ar, quando queimados.
Desta forma, salienta-se a responsabilidade do município prover a solução ambientalmente adequada
aos resíduos sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010 Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos.

Outra fonte de contaminação presente na comunidade é proveniente do esgoto domés�co que em sua
maioria é des�nado a fossa rudimentar, que recebe o esgoto bruto e permite que ele se infiltre no solo
contaminando-o, além da possibilidade de comprometer as águas subterrâneas. Porém, há famílias que
des�nam o esgoto a céu aberto, oferecendo risco a saúde da população, além do dano ambiental. 
Nesses casos, são necessárias intervenções com aporte financeiro do Poder Público para a execução de
soluções ambientalmente corretas na des�nação do esgoto e também para execução de módulos
sanitários, já que poucos moradores ainda fazem suas necessidades a céu aberto.

Durante a transcrição deste relatório técnico socioambiental torna-se evidente que, embora, a
comunidade possua ainda um dirimido controle social, com somente alguns dos cidadãos de
Merquelândia se posicionando ante as esferas administra�vas, em várias conjunturas ligadas ao
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abastecimento a zona rural detém progressos que podem ser essenciais para a sustentabilidade do
Programa Água Doce em seu território.

Estas circunstâncias estão ar�culadas em várias estratégias, desenvolvidas pelos próprios moradores no
lastro do tempo, para o desenvolvimento comunitário representadas: na construção de um novo
reservatório vinculado ao poço tubular I, com recursos próprios, com melhorias em sua rede de
distribuição; no custeio da manutenção dividido de forma equânime entre os usuários do sistema no
poços tubulares I e II; na arrecadação de provimentos financeiros para a subs�tuição da bomba submersa
do poço tubular I e na operação voluntária dos poços tubulares I e II realizada pelos próprios moradores
de Merquelândia.
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APÊNDICES

 

Ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
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24/04/2020, às 15:06, 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 13537037
e o código CRC 86F468D6.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537037

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

 

 

Prezados Senhores,

 

Na qualidade de representante legal da empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
____________________ credenciamos o Sr. __________________________, portador da CI nº
_____________ e do CPF nº __________________, para nos representar na licitação em referência, com
poderes para recorrer, renunciar a recurso e pra�car todos os demais atos per�nentes ao certame em
nome da representada.

 

Local e data

 

 

Nome e assinatura do representante legal

 

 

 

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8



10/06/2020 SEI/GOVMG - 13537213 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15682453&infra… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:06, 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 13537213
e o código CRC D05B533F.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537213

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

 

Prezados Senhores,

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ............................................................, inscrita no CNPJ nº
........................, cumpre os requisitos legais para a qualificação como micro empresa ou empresa de
pequeno porte , estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

 

 

 

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

 

 

 

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:06, 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 13537278
e o código CRC F9D9AF46.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537278

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº IV - MOD DECLARAÇÃO DE DESIG. DO RESPONSÁVEL TÉC/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

 

 

Prezados Senhores,

 

Fica designado o profissional ___________________________________ (nome do profissional), portador
da carteira de registro no CREA/CAU nº ______________ como Responsável Técnico pelos trabalhos
objeto da licitação em referência.

 

 

 

 

Local e data

 

Nome e assinatura do representante legal

 

 

 

Profissional (assinatura) ____________________________
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Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:07, 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 13537505
e o código CRC A9B6D2D3.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537505

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº V - DEC. SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDIT. DA HAB./SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

 

 

Prezados Senhores,

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do disposto no ar�go 32, § 2.º, da Lei

Federal nº 8.666/1993, que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa
................................................................................, inscrita no CNPJ nº ............................, a par�cipar
desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

 

 

 

Local e data.

 

 

Nome e assinatura do representante legal

 

 

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:07, 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 13537625
e o código CRC 69710A66.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537625

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº VI - MOD. DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

 

 

Prezados Senhores,

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ....................................................................., inscrita no
CNPJ nº ............................, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8666/1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

 

Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de Aprendiz

 

 

Local e data

 

 

Nome e assinatura do representante legal

 

(Observação: em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima)

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento
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Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:07, 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 13537690
e o código CRC DB3513B7.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537690

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº VII - MOD. DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

 

 

 

Prezados Senhores,

 

1. Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n°
8.666/1993 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

2. Propomos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, pelo
preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às
es�pulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas
Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável á execução dos serviços contratados,
especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no Edital desta Concorrência, o
valor global de R$ ...... (............................), conforme quadro de referência abaixo:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN. MED.
V.

UNI.
R$

V.
TOTAL

R$
1 1.1 Diagnós�cos   socioambiental   e   técnico   de localidades e

elaboração de relatório segundo modelo do PAD. 230 un
(comunid.)   

1.2

Realização de desinfecção, desenvolvimento e testes   de   vazão  
em   poços   profundos   de localidades selecionadas na Etapa
anterior, e
elaboração dos relatórios.

138 un (poço)   

1.3 Coleta       e       análises       �sico-químicas      e microbiológicas  
das   águas   dos   poços   das localidades 138 un (poço)   

1.4
Elaboração    dos    projetos    execu�vos    de
recuperação/implantação    de    sistemas    de dessalinização das
localidades

69 un
(comunid.)   

1.5 Coleta e análise de solo das localidades 69 un   
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(comunid.)

1.6

Levantamento  de  informações  para  outorga de  captação  de 
água  e  elaborar  os  estudos para   subsidiar   o   processo   de 
outorga  dos
sistemas

69 un
(comunid.)   

1.7 Levantamento de informações para licenciamento ambiental 69 un
(comunid.)   

TOTAL  

4. Prazo de execução dos serviços: XXXXX, contado a par�r da data da assinatura da Ordem de Serviço,
conforme cronograma, podendo ser prorrogado, conforme o disposto no ar�go 57, I da Lei Federal n°
8.666/93.

5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecu�vos, a contar da data da sua
entrega.

6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX, Inscrição Estadual
e Inscrição Municipal, se houver, Banco XXXX, Agência nº XXXX e Conta Corrente nº XXXX.

7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

 

Nome e Assinatura do Representante Legal

 

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:08, 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 13537783
e o código CRC ED7D62B3.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537783

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº VIII - TERMO DE COMP. DE CUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E
DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

 

Prezados Senhores,

 

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ nº................, com sede na ................................,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., R.G. nº...................,
CPF nº ......................., DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e
celebrado o respec�vo Contrato Administra�vo, que se compromete a observar a legislação trabalhista,
previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro
contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de
proteção.

 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

 

Nome e Assinatura do Representante Legal

 

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 13537940
e o código CRC E8178B2E.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537940

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº IX- MINUTA DO CONTRATO/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MINUTA DO CONTRATO

 

Contrato nº XXXXXX

Processo Administrativo Nº XXXXXX

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A EMPRESA XXXX.

 

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, CNPJ Nº 00.957.404/0001-78, Rodovia João Paulo II, 4143, Bairro Serra Verde - CEP 31630-
900, doravante designada CONTRATANTE, neste ato, representada por seu �tular XXXX, brasileiro, CPF n.º
XXX e RG n.° XXX, e a empresa ........................., sediada ..........................................., inscrita no CNPJ sob o
nº ...................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr
............................................, brasileiro, .........., ................................, portador da carteira de iden�dade n.º
........................, inscrito no CPF sob o nº ......................., residente e domiciliado na cidade de
..........................., têm, entre si, ajustado o presento contrato decorrente da CONCORRÊNCIA Nº XXXX,
submetendo-se as partes às disposições constantes Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a 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 dos sistemas de
dessalinização e unidades demonstra�vas, com vistas à seleção de 69 (sessenta e nove) localidades para
serem beneficiadas com a instalação de sistemas de dessalinização, em conformidade com a metodologia
do Programa Água Doce, conforme objeto do Convênio no XXXXXXXX, firmado entre o Ministério do
Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental e o
Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição:
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a) Edital da Concorrência Nº XXXXX;

b) Termo de Referência;

c) Cronograma �sico-financeiro, conforme determina o art. 12 do Decreto nº 7983/2013;

d) Proposta de Preços da CONTRATADA;

e) Termo de Convênio Federal nº XXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor total deste Contrato é de R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Gestora: XXXXXXXX

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA efetuou garan�a para execução dos serviços objeto deste Contrato, recolhendo em nome
da Contratante, a importância de R$ XXXX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
do contrato, na modalidade XXXX (Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, ou Seguro Garan�a,
ou Fiança Bancária).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratante poderá descontar do valor da Garan�a toda e qualquer
importância que lhe for devida, a qualquer �tulo, pela Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se o desconto se efe�var no decorrer do prazo contratual, a Garan�a deverá ser
reintegralizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura da No�ficação, sob pena
de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Garan�a será res�tuída após o cumprimento das obrigações contratuais
devidamente atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de XXXX meses consecu�vos, contado a
par�r da data contado a par�r da data registrada na Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos
termos dos § 1º do art. 57 da lei nº 8.666/93.

O presente Contrato terá vigência de XXXX meses, contado a par�r da data de sua assinatura,
condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial da União-DOU e no Diário Oficial do Estado-DOE,
podendo ser prorrogado nos termos do inciso I do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização dos serviços será feita pelo Ins�tuto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, através de um
representante formalmente designado, para verificar se a Contratada está executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram. Ao final deverá ser apresentado o Relatório “as
built” pela Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços
executados em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, todos os trabalhos
contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área
abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.
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PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado.

PARÁGRAFO QUINTO - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos
serviços, até a sua conclusão.

PARÁGRAFO SEXTO - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à Contratada devem ser
expedida por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o
assunto. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços aprovada.

PARÁGRAFO OITAVO - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a
Contratada mantém, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovadas mediante consulta ao Cadastro Estadual de
Inadimplentes - CEI ou cer�dões comprobatórias;

PARÁGRAFO NONO - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido es�pulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

PARÁGRAFO DÉCIMO - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer ao IGAM, responsável
pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respec�va comunicação. Os
recursos rela�vos às multas serão feitos na forma prevista no Edital;

PARÁGRAFO ONZE - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma
Físico-Financeiro apresentado pela Contratada, de acordo com as medições, com base nos preços
unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização do
IGAM, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respec�vo
Bole�m de Medição referente ao mês de competência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional por meio de
Ordem Bancária em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, para posterior crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez sa�sfeitas às condições
estabelecidas, devendo a CONTRATADA, na oportunidade, estar cadastrado no SIAGEM e SIAFEM.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente a primeira medição
dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro dos serviços no Conselho Profissional competente.

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Na ocasião de cada pagamento, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar os
seguintes documentos:

 

Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

Cópia da Nota de Empenho;

Cer�dão Conjunta Nega�va de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida A�va da União e
Previdenciária;

Cer�dão Nega�va de Débito para com a Fazenda Estadual de seu domicílio;

Cer�dão Nega�va de Débito para com a Fazenda Municipal de seu domicílio

Cer�dão de Regularidade junto ao FGTS;

Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT;
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Cer�dão Nega�va de Débitos junto a Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais – Copasa.

PARÁGRAFO QUINTO - Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Convênio. Estas só
serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros
ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se
alterando a data de adimplemento da obrigação.

PARÁGRAFO SEXTO - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota
de Empenho, emi�da pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e que
cubram a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável considera-se como data final do período de adimplemento, a
data ú�l seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a par�r
da qual será observado o prazo citado no PARÁGRAFO SEGUNDO para pagamento, conforme estabelecido
no ar�go 9º, do Decreto Federal nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

PARÁGRAFO OITAVO - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dos documentos de cobrança acompanhados dos seus
respec�vos anexos de forma clara, obje�va e ordenada, que, se não atendido, implica em
descumprimento dos prazos estabelecidos.

PARÁGRAFO NONO - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, esta será no�ficada, por
escrito, sem prejuízo do pagamento pelos serviços já executados, para, num prazo exequível fixado pela
CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da
contratação/rescisão contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Havendo devolução ou re�ficação de Nota Fiscal/fatura por incorreção e/ou
rasuras, ou por data expirada das cer�dões acima solicitadas, o prazo de pagamento contará a par�r da
data de reapresentação da(s) mesma(s).

PARÁGRAFO DOZE - Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação, em virtude de penalidade imposta à CONTRATADA ou inadimplência contratual, inclusive
quando for constatada divergência ou irregularidade na documentação apresentada.

PARÁGRAFO TREZE - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela
CONTRATANTE, entre a data determinada e a correspondente ao efe�vo pagamento da Nota
Fiscal/Fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = N.º de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso

I = Índice de compensação financeiro = 0,00016438, assim apurado:

I = i/365 I = 6 /100/365

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%

PARÁGRAFO CATORZE - A Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições
sociais e fiscais, quando a legislação assim exigir.

PARÁGRAFO QUINZE - Caso seja aplicável a retenção de impostos, a empresa contratada deverá destacar
os referidos valores na(s) nota(s) fiscal(is), e apresentar a respec�va Guia para Recolhimento do Imposto
referente ao mês de execução dos serviços, devidamente preenchida, cuja retenção na fonte ficará a
cargo da CONTRATANTE, a qual efetuará o recolhimento e posteriormente devolverá a guia devidamente
quitada à CONTRATADA.
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PARAGRAFO DEZESSEIS - O valor do imposto a ser re�do deverá ser discriminado após a descrição dos
serviços prestados, como parcela dedu�vel apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal,
fatura ou recibo, não devendo ser deduzido do valor total da nota fiscal, sendo apenas um destaque a fim
de que não se altere a base de cálculo de qualquer tributo que incida sobre o valor dos serviços
executados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONSULTA AO CEI

A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da Contratada
fica condicionada à consulta prévia pelo Contratante ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI para
verificação da situação da Contratada em relação às obrigações pecuniárias e não pagas, consoante
determinação norma�va estadual.

 

CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) aplicar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento do objeto da
licitação;

b) comunicar imediatamente, por escrito à CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias;

c) cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes de boa e perfeita execução do objeto;

d) efetuar a entrega dos serviços, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços
executados;

e) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

h) não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

i) disponibilizar profissionais devidamente habilitados, capacitados a realizar os serviços objeto desta
licitação, com qualidade e experiência, nos termos do Anexo A deste edital.

j) apresentar à CONTRATANTE, antes do início de suas a�vidades, relação do pessoal que irá prestar os
serviços objeto da presente licitação, com dados pessoais, inclusive, endereços residenciais, telefones e
outros dados de iden�ficação;

k) assumir a responsabilidade e a obrigação por todos os encargos previdenciários e trabalhistas previstos
na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria e apresentar, mensalmente à
CONTRATANTE, os comprovantes das referidas quitações;

l) permi�r que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados;

m) proceder a subs�tuição do funcionário da CONTRATADA que revele comportamento inconveniente ou
insa�sfatório ao pleno desempenho dos encargos que lhe forem confiados;

n) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
quando provocados por atos de seus empregados, quando agirem com culpa ou dolo, durante os
serviços;

o) comunicar por escrito à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou dano, verificado no local da
prestação de serviço pactuado, no primeiro dia ú�l subseqüente a ocorrência;

p) manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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q) responder pela supervisão, direção técnica e administra�va da mão-de-obra especializada necessária à
prestação de serviços licitados.

CLÁUSULA DOZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela execução dos serviços contratados, a
CONTRATANTE, através do Fiscal do Contrato, se reserva o direito de, sem que de forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e detalhada fiscalização sobre o objeto
contratado, diretamente ou por prepostos designado pela CONTRATANTE;

b) acompanhar e fiscalizar o contrato, por intermédio de um representante da Administração
especialmente designado, permi�da a contratação de terceiros para assis�-lo e subsidiá-lo de
informações per�nentes a essa distribuição;

c) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

d) solicitar a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes quando as
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante;

e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administra�vas e financeiras em vigor;

f) comunicar, com antecedência razoável, de comum acordo com o contratante, qualquer alteração que
eventualmente poderá advir durante a execução do contrato;

g) consultar o Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI, na ocasião da assinatura do contrato e antes da
realização de cada pagamento.

h) atestar os documentos fiscais per�nentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo
recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;

i) no�ficar a Contratada a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de serviços;

j) No�ficar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão de serviços ou sustação
de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas pela Fiscalização, quaisquer inobservâncias das
exigências desta contratação.

CLÁUSULA TREZE - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A simples execução do serviço no(s) local(is), não implica na sua aceitação, o que ocorrerá após a vistoria
e comprovação da conformidade pelo Contratante e serão recebidos:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de
Recebimento Provisório, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação
da contratada;

b) defini�vamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pela Contratante, mediante Termo de
Recebimento Defini�vo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 45 (quarenta e cinco) dias
contados do recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art.73, da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Termo de Recebimento Defini�vo só poderá ser emi�do mediante
apresentação da baixa da obra no CREA/CAU e no INSS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada executará o objeto desta licitação em períodos convenientes, de
modo a manter o cronograma dos serviços e consequente cumprimento do prazo de execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Prazo de Garan�a dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e
definido no Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO QUARTO - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no
que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, u�lidade, resistência e segurança.
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PARÁGRAFO QUINTO - Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à Contratante, através da
Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitação.

PARÁGRAFO SEXTO - A Contratante terá até 45 (quarenta e cinco) dias para verificar a adequação dos
serviços recebidos com as condições contratadas e emi�rem o Termo de Recebimento Defini�vo.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a
Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado os
serviços, a Contratante emi�rá o Termo de Recebimento Defini�vo dos serviços que deverá ser assinado
por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

PARÁGRAFO OITAVO - A úl�ma fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após
emissão do Termo de Recebimento Defini�vo, que deverá ser anexado ao processo de liberação e
pagamento.

CLÁUSULA CATORZE - DAS SANÇÕES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada
às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas per�nentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injus�ficado na execução do contrato, sujeitará a contratada a multa de
mora que será graduado de acordo com a gravidade da infração, obedecido os seguintes limites
máximos:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso a
par�r do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar vinte por cento do valor do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a Contratante poderá, garan�da a
prévia defesa, aplicar à Contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes
sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) Suspensão temporária de par�cipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;

e) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato ou, não tendo sido esse designado, ao Secretaria de
Estado da Agricultura Familiar-SAF, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que jus�fiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
Contratada e publicação no Diário Oficial da União-DOU e no Diário Oficial do Estado DOE, constando o
fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pela Contratante ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SEXTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
da No�ficação, em conta bancária a ser informada pela Contratante.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas
que lhe tenham sido aplicadas.
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CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO

A Contratante poderá rescindir administra�vamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no
Ar�go 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Ar�go 79 do mesmo diploma legal,
sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades per�nentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a
Contratante o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante No�ficação por o�cio entregue
diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis,
em processo administra�vo regular.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efe�vação,
não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial da União-DOU e no Diário
Oficial do Estado-DOE, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Ar�go
61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

Fica eleito o foro da Jus�ça Estadual da Comarca desta Capital, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas)
testemunhas que também os subscrevem.

 

 

 

 

Belo Horizonte/MG, XXXX de XXXX de 2020. 

 

 

CONTRATANTE                                           CONTRATADA

_______________________________ _________________________________

TESTEMUNHAS:

__________________________________ ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

Minuta ra�ficada pela Autoridade Competente:
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RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:07, 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 13538066
e o código CRC 1DA09855.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13538066

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

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº X - PARÂM. E CRIT. PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

ANEXO X - PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TÉCNICA E PREÇO;
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, MODELO E PADRÕES

a) Considerações Básicas Cada proposta receberá notas de julgamento, conforme:

i) Uma Nota Técnica (NT), ob�da da documentação apresentada no Envelope nº 2 – “Proposta Técnica"-
60%.

ii) Uma Nota Financeira (NF), ob�da do Envelope nº 3 – “Proposta de Preços" – 40%.

 

A Nota Final da licitante será a soma dos dois valores anteriormente referidos, considerando para
obtenção da média ponderada o peso de 60% para a Nota Técnica e 40% para a Nota Financeira. Ao
serem calculados as notas e o resultado final previstos neste TR, os valores não inteiros serão
considerados até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, em todas as etapas do cálculo.

 

b) Critérios Para Avaliação Da Proposta Técnica

Experiência específica da proponente;

Proposta técnica propriamente dita;

Experiência e conhecimento específico da equipe.

A nota da Proposta Técnica será dada pelo somatório dos pontos atribuídos aos quesitos: NT = I + II + II

 

Critérios para julgamento das propostas técnicas:

ITEM PONTOS ATRIBUÍDOS AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA PONTUAÇÃO MÁXIMA
I Experiência específica da proponente 10
II Proposta técnica propriamente dita 45
III Experiência e conhecimento específico da equipe 45

Total 100

 

I - Experiência Específica da Proponente

A Experiência específica da proponente será avaliada e pontuada de 0 (zero) a 10 (dez) com base nos
comprovantes de experiência apresentados, conforme descrito a seguir.
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PONTOS ATRIBUÍDOS PONTUAÇÃO MÁXIMA
Experiência específica da proponente 10

I- A comprovação da experiência da proponente, para fins de pontuação da proposta técnica, dar-se-á por
meio da apresentação de atos comprobatórios (atestados, cer�dões, declarações ou similares) de
execução de serviços referentes a 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. Os comprovantes de experiência poderão ser emi�dos por órgão ou en�dade pública ou
por empresas privadas.

II - Para cada comprovante apresentado será computado 1,5 (um, vírgula cinco) pontos, totalizando um
máximo de 6 (seis) pontos possíveis. Adicionalmente, dentre os 4 (quatro) comprovantes de experiência
considerados, aqueles que se referirem à execução dos serviços relacionados ao Programa Água Doce
(PAD), receberão 2 (dois) pontos de bonificação por comprovante, até um máximo de 4 (quatro) pontos.

Ter-se-á dessa forma, um máximo de 10 (dez) pontos assim computados:

- 4 (quatro) comprovantes de 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

1,5 x 4 = 6,0 pontos

- até 2 (dois) comprovantes de experiência (dentre os 4 apresentados) rela�vos a 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

Total = 10 pontos

III - Os comprovantes serão analisados e pontuados de acordo com o seu conteúdo. Se num único
comprovante es�ver claro que trabalhos absolutamente dis�ntos e com a adequada complexidade,
�verem sido agrupados num mesmo documento, estes trabalhos poderão analisados e pontuados
individualmente.

IV - Orienta-se o número de 4 (quatro) comprovantes a serem apresentados pela proponente, cabendo-
lhe a seleção dos mesmos. O critério da análise dar-se-á pela ordem apresentada na proposta. Aqueles
que ultrapassarem esse limite serão desconsiderados.

 

II. Proposta Técnica Propriamente Dita

Na Proposta Técnica, a proponente deverá descrever com obje�vidade e síntese o conhecimento do
problema, a metodologia a ser adotada e o plano de trabalho para desenvolvimento dos serviços, que
serão avaliados e pontuados conforme indicado a seguir:

 

PONTOS ATRIBUÍDOS PONTUAÇÃO MÁXIMA
Conhecimento do problema 10

Metodologia 20
Plano de trabalho 15

Proposta técnica propriamente dita 45

 

I - Na descrição do “conhecimento do problema”, a proponente deverá evidenciar em sua proposta
técnica o conhecimento que possui da temá�ca de “ 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”. Este item não poderá exceder a 10 páginas, tamanho A4, fonte Arial 12,
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espaçamento 1,5. Caso ocorra excedente no número de páginas, a proponente será punida com perda de
10% da pontuação definida para esse quesito, sendo que o excedente será desconsiderado.

II - Para a metodologia, a proponente deverá descrever: (I) a metodologia geral a ser empregada em
todas as etapas da Consultoria; (II) os procedimentos metodológicos específicos de que se valerá para a
entrega dos produtos descritos no item 1.3 “Produtos”; e (III) as etapas e subdivisões dos trabalhos e as
a�vidades que serão cumpridas. As descrições deverão considerar as respec�vas indicações constantes
do Termo de Referência. Este item não poderá exceder a 20 páginas, tamanho A4, fonte Arial 12,
espaçamento 1,5. Caso ocorra excedente no número de páginas, a proponente será punida com perda de
10 % da pontuação definida para esse quesito, sendo que o excedente será desconsiderado.

III - O Plano de trabalho deverá apresentar uma descrição detalhada das a�vidades a serem cumpridas,
inclusive dos procedimentos metodológicos específicos a serem empregados e o seu encadeamento,
tudo em conformidade com as indicações do Termo de Referência. Este item não poderá exceder a 10
páginas, tamanho A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,5. Caso ocorra excedente no número de páginas
definido, a proponente será punida com perda de 10 % da pontuação desse quesito.

IV - Os Critérios de avaliação subdividem-se em temas que deverão ser abordados na proposta técnica e
serão avaliados separadamente, sendo atribuídas pontuações diferenciadas para cada um, conforme
explicitado no quadro a seguir:

Item Especificação Pontuação
 

Conhecimento do problema 
 

10

1 Conhecimento de estratégias de monitoramento da execução de projetos, programas
governamentais e cooperação técnica 3

2 Conhecimento de ferramentas de avaliação de monitoramento da execução de projetos,
programas governamentais e cooperação técnica 4

3 Obje�vidade e síntese 3
 

Metodologia
 

20

1 Diretrizes e estratégias metodológicas 12
2 Bibliografia u�lizada 8

 
Plano de Trabalho

 
15

1 Detalhamento das a�vidades 6
2 Programa de trabalho – alocação da equipe técnica por a�vidade e recursos mobilizados 6
3 Cronograma �sico de execução 3

 

III. Experiência da equipe técnica

A Licitante deverá apresentar a relação nominal dos profissionais de nível superior da Equipe principal,
com seus respec�vos currículos, acompanhados de autorização para sua inclusão na equipe técnica
proposta. As experiências citadas no currículo deverão ser acompanhadas das respec�vas comprovações
de experiência, devidamente assinados pela ins�tuição contratante, ou ainda através de acervo técnico
do conselho de classe. A Equipe Técnica deverá ser composta minimamente pelos profissionais
habilitados citados no item 11 e será pontuada através de comprovantes de experiência apresentados,
demonstrando a experiência com os temas apresentados neste TR, e formação do profissional, da
seguinte forma:

- Fator III.a (30 pontos): Serão computados 6,0 (dois) pontos por comprovação de experiência dos
integrantes da equipe não ultrapassando o total de 30 pontos. As comprovações de experiência deverão
ser originais ou cópias auten�cadas.
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Pontuação da experiência profissional da equipe (Fator III.a) - Pontuação Máxima: 30 pontos

Equipe Técnica Nota Nº máximo de comprovantes
Hidrogeólogo, engenheiro civil, ciências sociais, engenharia ambiental 6 5

 

- Fator III.b (15 pontos): A formação profissional é importante para a pontuação, sendo necessária
minimamente a formação nas áreas citadas neste TR. Especialização e pós-graduação nos temas
relacionados ao TR serão consideradas de acordo com o quadro 04.

 

Pontuação da Formação da equipe (Fator III.b) - Pontuação Máxima: 15 pontos

Equipe Técnica Especialização Mestrado Doutorado
Hidrogeólogo, engenheiro civil, ciências sociais, engenharia ambiental 6 6 3

 

Para fins de contabilização final dos pontos (até o limite de 15 pontos) serão somadas as notas ob�das
com a apresentação das �tulações (especialização e/ou mestrado e/ou doutorado). Caso seja
apresentado pelo concorrente mais de um �tulo por �po de �tulação, cada um deles será pontuado
separadamente, até o limite de 15 pontos.

 

DA PONTUAÇÃO GERAL DA PROPOSTA

 

i. Nota Técnica

A nota técnica considerará o somatório da pontuação alcançada em cada um dos fatores de avaliação,
sendo:

Fator I - Avaliação da Empresa

Fator II – Proposta Técnica

Fator III – Experiência da equipe técnica

Fator III.a – Experiência

Fator III.b – Formação acadêmica

NT = Total da pontuação dos Fatores I + Total da pontuação dos Fatores II + Total da pontuação do Fator

 

As propostas técnicas que não a�ngirem no mínimo 30,0 (trinta) pontos na NT serão desclassificadas.

 

ii. Nota da Proposta Financeira (NF)

A pontuação das propostas de preço das PROPONENTES classificadas na avaliação técnica será ob�da por
meio da fórmula:

 

NF = (Pm / Pn) x 100

 

Onde:

NF = Nota Financeira

Pm = Valor da Proposta de menor preço
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Pn = Preço da Proposta

 

iii. Nota classificatória final

A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das notas técnica e de
preço, de acordo com a seguinte fórmula:

 

Nota = NT x m + NF x n

Onde:

Nota = Nota Final

NT = Nota Técnica

NF= Nota Financeira

m = peso da NT = 0,6 (60%)

n = peso da NF = 0,4 (40%)

 

Será considerado vencedor o licitante que ob�ver a maior Nota Final.

Havendo empate, far-se-á a decisão mediante sorteio, observado o que dispõe o Art. 3º, parágrafo 2º, da
Lei Federal 8.666/93, republicada no Diário Oficial da União (DOU), em 06 de julho de 1994.

Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das propostas até a sua
abertura.

A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas de todas as sessões e elaborará os demonstra�vos
da apuração das propostas.

 

 

 

 

 

 

Parâmetros ra�ficados pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:07, 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 13538205
e o código CRC 81A83ED7.

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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Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13538205


