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CONSULTA PÚBLICA – TR/PMSH 

APRIMORAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MINEIRO DE SEGURANÇA HÍDRICA 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em 

Recursos Hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam, realizou uma consulta pública 

para aprimoramento do termo de referência destinado à contratação de serviços de consultoria 

para a elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica. 

 

A consulta pública ficou disponível nos sítios eletrônicos do Igam (www.igam.mg.gov.br) e Portal 

de Compras de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br), no período de 19/03 a 28/04/2021 até às 

18:00 horas. Foi realizada uma ampla divulgação em mídias sociais do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e por e-mail. As instituições/Empresas que apresentaram 

manifestações estão listadas na tabela a seguir:  

 

INSTITUIÇÃO DATA /HORÁRIO 
TIPO DE 

MANIFESTAÇÃO 

Sanga Ambiental Serviços de 
Engenharia e Treinamentos LTDA. 

8 de abril de 2021 14:49 
Manifesta interesse em 
participar da licitação 

Merit Engenharia Ambiental 9 de abril de 2021 17:28 

Manifesta que não 
participará da licitação 

vista que a empresa não 
executa esse tipo de 

serviços 

COBRAPE- CIA. BRASILEIRA DE 
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 

14 de abril de 2021 10:41 

Apresenta comentários e 
sugestões de 

aprimoramento do Termo 
de Referência 

AMDA 14 de abril de 2021 11:59 
Apresenta sugestões de 
aprimoramento do Termo 

de Referência 

Prefeitura de São José do 
Mantimento 

14 de abril de 2021 18:07 
Manifesta interesse em 
participar da consulta 

pública 

Inovesa Soluções em Engenharia 
Ambiental 

16 de abril de 2021 14:56 
Apresenta sugestões ao 

Termo de Referência 

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. 27 de abril de 2021 11:19 

Manifesta que as 
disposições técnicas do 

TR estão coerentes com o 
objeto contratual. 

Comissão Técnica de Recursos 
Hídricos e Saneamento da SME 

28 de abril de 2021 11:14 
Apresenta considerações 

sobre o TR 

http://www.compras.mg.gov.br/
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INSTITUIÇÃO DATA /HORÁRIO 
TIPO DE 

MANIFESTAÇÃO 

Hidrológica-Soluções 28 de abril de 2021 15:45 
Apresenta considerações 

sobre o TR 

Consórcio ANTEA/TETRA+ composto 
pelas empresas: ANTEA BRASIL 

GEOLOGIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA e TETRA MAIS 

CONSULTORIA LTDA 

28 de abril de 2021 17:25 
Apresenta considerações 

sobre o TR 

 

Após análise das contribuições enviadas pelos interessados, segue consolidação das sugestões e 

as respectivas respostas da equipe técnica responsável: 

 

1. COBRAPE- CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS  

 

Em leitura ao Termo de Referência, a COBRAPE apresenta os seguintes comentários e 

sugestões: 

 

1. MANIFESTAÇÃO 

Sobre o TERMO DE REFERÊNCIA – PLANO MINEIRO DE SEGURANÇA 

HÍDRICA, no item 7, onde se trata sobre a relação de produtos a serem 

desenvolvidos e entregues, eles foram divididos em 6 produtos, 20 

subprodutos e isso será entregue em 31 relatórios ao longo de todo o 

processo. A consultora entende que algumas etapas e relatórios poderiam 

ser agregados de modo que o mesmo conteúdo seja entregue com menor 

número de relatórios e assim dê uma melhor continuidade na execução do 

projeto. Nesse sentido, definir produtos por etapas, como Diagnóstico e 

Prognóstico para cada uma das vertentes (disponibilidade quali-

quantitativa, demanda, barragens, fatores de pressão, vulnerabilidades, 

etc.) no tempo previsto, com a entrega mensal de um Relatório de 

Andamento pode ser mais produtivo. Isso se justifica ao se pensar que 

para cada relatório, envolve demandas de finalização e entrega adequada 

do produto e este, por sua vez, será avaliado pelo cliente sugerindo 

alterações e correções a serem feitas para uma posterior entrega do 

mesmo produto revisado (2ª versão). Cada revisão feita de subprodutos 

poderá comprometer o andamento do projeto, e agregando as entregas de 

produtos por etapas pode facilitar o andamento físico do Plano Mineiro de 

Segurança Hídrica. 
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RESPOSTA: 

 

As principais etapas de elaboração do Plano são: 1. Estudos e Levantamentos, 2. Mapeamento 

das áreas prioritárias para a promoção da segurança hídrica, 3. Banco de projetos e 4. Plano de 

comunicação social, mobilização e educação ambiental. Essas etapas foram subdivididas 

conforme estratégica de execução de cada atividade, contemplada com um relatório cada. Por 

exemplo, no mapeamento das áreas prioritárias há um escalonamento de entregas por 

Circunscrição Hidrográfica, sendo assim, cada entrega deve ser acompanhada por um relatório 

referente as especificidades de cada região.  Portanto, a metodologia de elaboração do PMSH 

não permite a sua execução por diagnóstico e prognóstico para as etapas indicadas.  

 

2. MANIFESTAÇÃO 

No Item 8.2, página 10, está escrito “O produto 2 deverá ser desenvolvido 

com base em informações oficiais e disponíveis em estudos, programas ou 

projetos validados pelos órgãos ambientais competentes. Quando 

pertinente ou por sugestão do Comitê Gestor poderá ser realizado 

levantamento de campo para complementação ou validação de 

informações”. Seria prudente deixar mais claro o que se espera desses 

levantamentos de campo e de que forma isso seria tratado em termos de 

orçamento. 

RESPOSTA: 

 

As informações a serem consideradas estão dentro da listagem dos subprodutos do Produto 02 - 

Estudos e Levantamentos, sendo os custos das possíveis viagens para levantamento de campo a 

cargo da contratada. 

 

3. MANIFESTAÇÃO 

No Item 8.3.1.5, página 18, está escrito “Realizar 02 (duas) oficinas, para 

até 150 participantes cada, com o objetivo de apresentar e discutir os 

mapas temáticos preliminares contendo as áreas prioritárias voltadas a 

revitalização e a segurança hídrica com o objetivo de refiná-los” e faz 

menção ao detalhamento no Item – 8.6.1.5, porém esse item não existe, 

acreditamos que o correto seja Item – 8.5.1.5. Além disso, considerando o 

objetivo dessas oficinas, o fato desses mapas serem por 

UPGRH/Unidades Estratégicas e a sensibilidade em torno do tema no 

estado, acreditamos que seria mais prudente realizar essas oficinas por 
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UPGRH/Unidades Estratégicas, totalizando 5 oficinas e não 2, de forma a 

tornar mais fácil o alcance do objetivo. Nesse sentido, cabe destacar ainda, 

que o Anexo IV especifica que todas as oficinas deverão ser realizadas em 

Belo Horizonte, o que também acreditamos ser mais prudente realizar em 

uma das cidades de cada UPGRH/Unidades Estratégicas para facilitar a 

participação dos atores estratégicos locais. 

RESPOSTA: 

 

Será incluído no TR a possibilidade de oficinas também em ambiente virtual, aumentando o seu 

alcance nas regiões do Estado. Nessas oficinas poderão ser formados grupos regionais 

envolvendo diferentes atores da gestão de recursos hídricos.  

 

4. MANIFESTAÇÃO 

 

Na Tabela 3 “Equipe Técnica Mínima” do item 14. “Aptidão Técnica da 

Proponente” apresentamos as seguintes sugestões e observações: 

 

4.1. Para o Especialista em Engenharia Sanitária, permitir que a formação 

do profissional não seja apenas em Engenharia Sanitária como também 

em Engenharia Civil e/ou Engenharia Ambiental  

4.2. Entendemos que para o Especialista em Sistemas de Informação 

Geográfica, permitir que a formação do profissional seja também em 

Engenharia Cartográfica, tendo em vista que este profissional também 

possui atribuição legal para o requerido.  

4.3. O Especialista em Meio Abiótico e Especialista em Recursos Hídricos 

possuem a mesma exigência de experiência, o entendimento é este? 

“Com pelo menos 05 (cinco) anos de atividade profissional, com 

experiência (comprovada) em estudo e projetos de hidrologia, simulações, 

planejamento e gestão de recursos hídricos. ” 

 

 

RESPOSTA: 

Sugestões atendidas. 
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2. AMDA - Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

 

Sugestões ao Termo de Referência para contratação do PMSH: 

  

PRINCÍPIOS GERAIS: 

  

1.  MANIFESTAÇÃO 

 

Usar como referência para estabelecimento de prioridades na elaboração 

do PMSH e na implantação de ações, parâmetros geográficos ligados aos 

mananciais e ambientes naturais (mesmo não protegidos, como as áreas 

prioritárias para proteção da biodiversidade) considerando a ligação 

umbilical entre proteção e geração de água e integração entre políticas 

públicas. 

 

RESPOSTA: 

 

A definição das áreas prioritárias será realizada considerando 19 critérios técnicos, dentre eles, os 

mananciais estratégicos para o abastecimento público e áreas com cobertura vegetal preservadas 

e/ou a serem recuperadas. O conjunto de critérios, quando combinados, indicarão as áreas 

prioritárias para atuação no Estado. Ressalta-se que no PMSH, o conceito utilizado de segurança 

hídrica tem estreita relação com as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, a 

recuperação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais, em especial a água.  

 

2. MANIFESTAÇÃO 

 

Diagnosticar como a questão da proteção e uso da água são tratados nos 

currículos escolares e propor ações ou norma nesse sentido. A Copasa 

não vai além de recomendar economia de água.  A maior parte das 

pessoas não sabe o que acontece antes da água chegar às suas torneiras: 

onde e como é captada; o quanto se gasta para retirar lixo jogado pela 

população e outros e torná-la potável. E pouco sabe também para onde 

vão seus esgotos. 
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RESPOSTA:  

 

Manifestação considerada no TR, no item 8.5, último parágrafo.  

 

 

3. MANIFESTAÇÃO 

 

Diagnóstico e avaliação dos impactos oriundos de estradas (incluindo os 

radiais), como as não pavimentadas, como fontes de geração de 

sedimentos que são carreados para cursos d´água e nascentes. Também 

da pavimentação. Proposição de medidas e normas, já que até o 

momento, o Estado ignora isto. Exemplo: inserir o critério locacional 

(travessia, tangenciamento ou proximidade de ambientes naturais 

preservados, UCs de Proteção Integral, travessia e proximidade de cursos 

d´água, na DN 217 para efeito de licenciamento. Hoje o Estado “lava as 

mãos”, escudando-se no parâmetro genérico de extensão). 

 

RESPOSTA:  

 

Os impactos elencados já estão incluídos nas atividades listadas no TR. 

 

 

4. MANIFESTAÇÃO 

 

Diagnosticar como a proteção da água é tratada pelas concessionárias de 

energia elétrica e de abastecimento de água, considerando que deveriam 

ter mais responsabilidade nesse sentido.  Propor medidas e normas legais. 

 

RESPOSTA:  

 

Dentro da proposta do PMSH a proteção da água é um tema abordado. As áreas prioritárias serão 

selecionadas com base nos 19 critérios indicados do TR utilizando a metodologia de mapeamento 

a ser definida durante a execução dos trabalhos. É com base nessas áreas que serão elaborados 

os projetos executivos, nos quais serão propostas as medidas e normas mais adequadas para 

cada realidade, incluindo o tratamento que as concessionárias dão ao uso da água.  
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5. MANIFESTAÇÃO 

 

Diagnosticar como os órgãos da administração pública estaduais e 

federais posicionam-se e agem em relação ao uso e proteção da água. 

Como a Seapa, no que se refere à gestão e estímulo à irrigação.  A 

produção de grãos pelo agronegócio é louvada e endeusada, mas como 

são avaliados seus impactos sobre os recursos hídricos? Inclusive 

economicamente. Como assentamentos em Veredas. Ou as tentativas de 

permitir seu barramento pelo agronegócio. Ou como a Codevasf, BB e do 

Nordeste que financiam projetos de irrigação. 

 

RESPOSTA:    

 

O PMSH envolve vários órgãos do Estado, dentre eles a SEAPA, que possui diversos projetos 

voltados preservação/recuperação de mananciais. No diagnóstico tem critérios que irão verificar 

as regiões de maior pressão na cobertura vegetal, grande demanda hídrica, sendo possível a 

partir disso montar estratégias/ações para diminuir os impactos na região.  

 

6. MANIFESTAÇÃO 

Diagnosticar impactos e propor medidas reguladoras de abertura de poços 

artesianos. 

 

RESPOSTA:   

 

Dentre os critérios técnicos para seleção de áreas prioritárias tem-se:  “Verificar alta demanda de 

água subterrânea”, e “Áreas com contaminação da água subterrânea ou vulneráveis a 

contaminação”.  Esses critérios poderão nortear possíveis medidas referentes à abertura de novos 

poços. 

 

 

7. MANIFESTAÇÃO 

 

Apontar rios que devem ser considerados como apps. 
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RESPOSTA:  

 

Possíveis áreas prioritárias para ações de conservação e ou de recuperação serão definidas 

considerados os critérios técnicos já mencionados. A criação de rios de preservação permanente 

poderá ser avaliada na proposição do banco de projetos. 

 

 ESPECÍFICOS: 

  

8.  MANIFESTAÇÃO 

Bacia do Velhas – diagnóstico dos impactos oriundos da expansão urbana 

sobre ambientes naturais do Vetor Sul, já definidos como prioritários pelo 

Atlas de Áreas Prioritárias e proposição de medidas como criação e 

implantação de unidades de conservação de proteção 

integral/classificação de tributários que ainda apresentam bons índices de 

qualidade como Classe Especial e possíveis alterações nos processos e 

normas de licenciamento ambiental. Avaliação dos riscos sobre os 

aquíferos e capacidade de abastecimento de empreendimentos como a C-

Sul e Femsa. 

 

RESPOSTA:  

 

Todos os estudos existentes serão considerados na elaboração das áreas prioritárias.  

 

9.   MANIFESTAÇÃO                                                            

Diagnóstico dos impactos oriundos da expansão urbana, industrial e 

outros, sobre ambientes naturais do Vetor Norte, já definidos como 

prioritários pelo Atlas de Áreas Prioritárias, considerando seu incomparável 

sistema hídrico que infelizmente continua sendo detonado à revelia de um 

plano mínimo de ordenamento do território, responsabilidade primeira do 

Estado. Lembrar que a Myr Empreendimentos está iniciando estudo sobre 

o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte com foco em conectividade, 

o que obviamente protegeria da água e que deve ser considerado como 

fonte. 
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RESPOSTA:  

 

Todos os estudos existentes, incluído o citado, serão considerados na elaboração das áreas 

prioritárias.  

 

10. MANIFESTAÇÃO 

 

Bacia do Paraopeba: usar como fonte o diagnóstico ambiental da bacia 

que foi feito pela Vale por exigência do Estado e complementação se 

necessário, com aprofundamento. Diagnosticar e propor medidas como 

contenção imediata da expansão urbana/criação e implantação de UCs de 

proteção integral/classificação de tributários que ainda apresentam bons 

índices de qualidade como Classe Especial.   

  

RESPOSTA:  

 

Todos os estudos existentes serão considerados no desenvolvimento do PMSH.  

  

  

3.  INOVESA -  SOLUÇÕES EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

Em leitura ao Termo de Referência, a Inovesa apresenta os seguintes comentários e sugestões: 

 

QUANTO AO PRODUTO 2 E SEUS RESPECTIVOS SUBPRODUTOS  

1. MANIFESTAÇÃO 

A inovesa julga necessário apresentar maior clareza nas informações 

quanto a delimitação e tabulação das informações de disponibilidade 

hídrica, se estas serão apresentadas por microbacia, bacia hidrográfica, 

por UPGRH, por UTE ou afins. 

RESPOSTA:  

 

O trabalho deverá ser entregue por unidades estratégicas considerando suas circunscrições 

hidrográficas, sendo o resultado apresentado por sub-bacias (ottobacias nível 6).  
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2. MANIFESTAÇÃO 

Em relação ao subproduto 2D, a Inovesa acredita ser interessante 

apontar/levantar pontos de enxurradas e locais de pastagens, visto que em 

terrenos que apresentam essas condições, o carreamento de sedimentos é 

maior, o que aumenta a ocorrência de erosões e, com isso, aumenta o 

assoreamento dos corpos hídricos. Esse levantamento se faz necessário, 

uma vez que os corpos hídricos assoreados possuem menor quantidade e 

qualidade de água superficial, influenciados em diversos parâmetros, como 

O IQA. 

RESPOSTA:  

 

Os impactos elencados já estão inseridos dentro das atividades listadas no TR. 

 

3. MANIFESTAÇÃO 

No tocante ao Subproduto 2J, a Inovesa julga necessário apresentar mais 

um parágrafo exemplificando o que seria novas intervenções apresentado 

no trecho:  

“8.2.10.4.  Apresentar diagnóstico com a identificação das áreas que 

necessitam de intervenções estruturais e não-estruturais e propor novas 

intervenções. Deverá verificar individualmente”: 

A título de exemplo, apresenta-se abaixo um trecho sugerido pela Inovesa: 

Tais intervenções terão caráter de recuperação de áreas degradadas e 

preservação de APPs (Área de preservação Permanente) e ARH (Área de 

recarga hídrica) com o intuito de recuperar locais que apresentam 

potencial de produção de água e/ou preservar locais que já vem 

desempenhando sua função ambiental. 

Essas intervenções poderão ser compostas por construção de bacias de 

contenção, plantio de mudas nativas do bioma de inserção da microbacia, 

terraceamento, cercamento, etc. com o objetivo comum de aumentar a 

infiltração de água de chuva, diminuir o carreamento de sedimentos e 

consequentemente, aumentar a qualidade e quantidade de recurso hídrico 

na bacia de inserção das intervenções. 

RESPOSTA:   

 

Consideração não acatada por compreender que a inserção de exemplos pode limitar as ações 

propostas pela contratada. 
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QUANTO AO PRODUTO 4 E SEUS RESPECTIVOS SUBPRODUTOS  

 

4. MANIFESTAÇÃO 

A Inovesa acredita ser necessário apresentar maior detalhamento 

referente ao seguinte trecho do documento: 

“(...)elaboração dos respectivos termos de referência definindo as ações 

estruturais [obras de infraestrutura] e não-estruturantes [infraestrutura 

verde e medidas de gestão] organizadas em três eixos de atuação: (...)” 

Tal detalhamento se refere a sugestões das ações, a exemplo de: plantio 

de mudas nativas do bioma de inserção da microbacia, adequação de 

estradas rurais, execução de drenos subsuperficiais etc., todas com o 

objetivo de aumentar a produção de água e diminuir eventos extremos. 

RESPOSTA:  

 

Consideração não acatada por compreender que a inserção de exemplos pode limitar as ações 

propostas pela contratada. 

 

5. MANIFESTAÇÃO 

Julga necessário a solicitação de que todos os produtos físicos a serem 

entregues sejam impressos em A4, frente e verso, tendo em vista o cunho 

da sustentabilidade ambiental do projeto como um todo. 

RESPOSTA:  

 

Observação adotada no TR. 

 

4. COMISSÃO TÉCNICA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DA SME 

 

 

1. MANIFESTAÇÃO 

 

Segue, na sequência do TR, nossas considerações pontuais. 

1- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Todos os objetivos apresentados 

constam, em maior ou menor detalhe, dos quase 40 Planos de Recursos 

Hídricos no território do Estado de Minas Gerais. 

2- JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO: A de menos da 

oportunidade de recursos financeiros resultantes de um convênio com o 
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Ministério de Desenvolvimento, e dos planos e programas estaduais mais 

recentes, todas as demais respaldaram a contratação dos quase 40 planos 

mencionados. 

(...) 

3- PRODUTOS: Todos os produtos apresentados, com poucas 

variações, também são produtos dos quase 40 planos de recursos hídricos 

do território mineiro. 

 

RESPOSTA:  

 

A segurança hídrica é resultado das ações e atividades desenvolvidas pelo Igam ao longo dos 

anos. O PMSH é um planejamento estratégico que busca ampliar a segurança hídrica no Estado, 

a partir da promoção de ações integradas e permanentes, executadas em áreas prioritárias, 

permitindo direcionar e otimizar o uso dos recursos financeiros, dando maior caráter executivo as 

ações já realizadas pelo órgão.     

 

Na construção desse documento, todos os Planos Diretores de Bacias Hidrográficas existentes, 

assim como outras fontes de informação produzidas, serão utilizados como base de dados para 

elaboração do PMSH. Nesse sentido, ele busca unificar os dados disponíveis e, inova, ao propor 

projetos executivos para as áreas prioritárias.  

 

Além disso, nos estudos e levantamentos procura-se evoluir na interpretação dos dados 

disponíveis, por meio de uma análise integrada que permitirá identificar as áreas prioritárias e 

propor o banco de projetos focado nos principais desafios. Ele apontará fontes de recursos 

financeiros e os atores necessários, conferindo objetividade a proposta e facilitando a sua 

implementação. Destaca-se ainda, que na seleção das áreas prioritárias, serão avaliados os três 

eixos temáticos capazes de traduzir os aspectos da segurança hídrica, sendo a biodiversidade 

apenas uma das dimensões de análise.  

 

Por fim, é importante frisar que o PMSH está inserido no Programa Somos Todos Água, composto 

por múltiplas intervenções estruturais e não-estruturais, que somadas garantirão a promoção da 

segurança hídrica no Estado de Minas Gerais.  
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2. MANIFESTAÇÃO 

 

4- CONCEITOS: (...) 

a. Segue assim a revisão. 

i. CHEIAS : Designação dada às ocorrências caracterizadas por 

aumento significativo das vazões em curso pelo sistema potamográfico ou 

dos níveis linimétricos nos corpos armazenadores conectados ou 

integrantes desse mesmo sistema, tanto na forma de transientes 

episódicos como na de variação sazonal do regime fluvial decorrentes de 

fenômenos naturais ou antrópicos.  

ii. DESLIZAMENTOS: Designação genérica dada à movimentação do 

terreno nas margens dos cursos de água ou em outros pontos das bacias 

hidrográficas, com a desestabilização do solo ou colapso da estrutura 

geológico-geotécnica em decorrência de precipitações intensas ou 

continuadas, de encharcamento do solo por outras causas não naturais, do 

trânsito de vazões elevadas nas calhas fluviais, do transbordamento 

destas ou da ocorrência de intenso escoamento superficial difuso.      

iii. EVENTOS  EXTREMOS:  Designação genérica dada aos fenômenos 

hidrometeorológicos de diversas naturezas, especialmente aos episódios 

de precipitação, vazões, níveis linimétricos e outras grandezas 

intervenientes no assim denominado “Ciclo Hidrológico”, nos instantes ou 

períodos em que as respectivas variáveis alcançam valores 

extraordinariamente baixos ou elevados, afastados da sua tendência 

estatística central.   

iv. FATORES  DE  PRESSÃO  QUALITATIVOS: Denominação aplicada 

aos ventos naturais persistentes e atividades antrópicas desenvolvidas em 

um território, capazes de alterar o estado antecedente de disponibilidade 

qualitativa das coleções hídricas superficiais com prejuízo potencial para a 

estabilidade dos ecossistemas aquáticos ou para a sua utilização 

econômica sustentável.   

v. INFRAESTRUTURA HÍDRICA: Designação dada ao conjunto de 

equipamentos permanentes ou temporários, construídos ou mobilizados 

em uma bacia ou região hidrográfica com o propósito de facilitar ou 

potencializar a utilização da água para qualquer tipo de uso ou ainda para 

melhorar ou recuperar o seu estado antecedente  de disponibilidade 

quantitativa, qualitativa ou de regime.  
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vi. INTERVENÇÕES  ESTRUTURAIS: Designação dada ao conjunto de 

obras ou serviços de engenharia implantados ou executados em uma 

bacia ou região hidrográfica com o propósito de facilitar, potencializar ou 

garantir o uso das águas superficiais no respectivo sistema potamográfico.   

vii. INTERVENÇÕES NÃO-ESTRUTURAIS:  Designação dada ao 

conjunto de ações destinadas a melhorar, recuperar ou garantir o estado 

de disponibilidade quantitativa, qualitativa ou de regime das águas 

superficiais de determinada bacia ou região hidrográfica mediante a 

regulamentação para uso adequado do solo, dos recursos ambientais ou 

de ocupação do terreno, não enquadráveis na categoria de “intervenções 

estruturais”.  

viii. PLANO  DE  SEGURANÇA  HÍDRICA:  Denominação dada ao Plano 

e a todos os seus elementos constitutivos que venham a ser desenvolvidos 

em uma região ou território administrativo com o propósito de garantir, para 

um ou mais horizontes de planejamento, a gestão otimizada de suas águas 

superficiais, incluindo, principalmente os métodos, meios, processos, 

equipamentos e metas necessários para garantir o estado pretendido de 

disponibilidade quantitativa, qualitativa e de regime e alcançando 

providências de recuperação, conservação e gestão das coleções hídricas 

superficiais e seus ecossistemas aquáticos, conforme as peculiaridades 

locais. 

ix. SECA HIDROLÓGICA: Denominação aplicada para caracteriza ou 

individualizar as ocorrências, sazonais ou as de ciclo longo, de estiagens 

persistentes e seus efeitos na dinâmica de cada sistema potamográfico, 

incluindo os corpos armazenadores naturais ou artificiais.  

x. SEGURANÇA HÍDRICA: Designação data ao estado objetivo de 

garantia ou ao esforço aplicado na sua obtenção, da existência de 

disponibilidade hídrica em conformidade com metas pretendidas, adotadas 

no planejamento ou praticadas através dos instrumentos formais  de 

gestão para cada bacia ou região hidrográfica, de modo a contemplar dos 

diversos usos potenciais ou efetivos da água ou, ainda, os requisitos para 

a manutenção sustentável dos ecossistemas aquáticos.   
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xi. VULNERABILIDADE HÍDRICA: Designação aplicável a cada tramo 

do sistema potamográfico e seus elementos constituintes, capaz de 

qualificar objetivamente os riscos de cada um deles quanto à ocorrência de 

fenômenos hidrometeorológicos adversos ou o estado corrente de 

afastamento das metas de estabilidade e sustentabilidade das atividades 

dele dependentes e de suas características socioambientais. 

 RESPOSTA:  

 

Todos os conceitos foram avaliados pelas respectivas áreas técnicas do Igam mantendo-se a 

redação original dos seguintes: Cheias e Segurança Hídrica por ter mais aderência a proposta do 

trabalho apresentado. Os demais conceitos sugeridos pela SME foram incorporados ao TR. 

 

No caso de vulnerabilidade e Plano de Segurança hídrica adotou-se o sugerido pela SME, 

entretanto, com a seguinte adaptações. 

 

3. MANIFESTAÇÃO  

c. Destaque para o PRODUTO 5 - PLANO DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, merecedor de maior 

cuidado e profissionalização, notadamente, tempo suficiente para interação 

com públicos alvos específicos, que reflita em processo eficiente e 

duradouro, capaz de gerar significado aumento da percepção da 

importância da água por parte da sociedade. O prazo previsto para 

desenvolvimento do plano não é compatível com a necessidade de 

profundas mudanças para compreensão da sociedade sobre a importância 

da água, principalmente o processo de decodificação da informação a ser 

construído e propagado. 

 

RESPOSTA:  

 

Entende-se a importância do diálogo com a sociedade e o papel estratégico da mobilização para a 

implementação do PMSH. Com essa premissa, o Plano de Comunicação social, Mobilização e 

Educação Ambiental tem dois produtos:  

 

1. Definição de ações de mobilização social para a elaboração do PMSH; e 

2. Definições de ações para implementação do Plano.  
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O primeiro produto tem como objetivo a promoção de ações para a divulgação e o envolvimento 

da sociedade no desenvolvimento do PMSH. É no Produto 2 que estão previstas as ações de 

médio e longo prazo, definidas de forma colaborativa por diversos atores, buscando a interação 

contínua com a sociedade, ou seja, não se limitando ao prazo do convênio de 15 meses.  

 

Destaca-se que o PMSH é a fase de planejamento do Programa Somos Todos Água, Projeto 

Estratégico do Governo de Minas Gerais, e que faz parte de um conjunto de ações do órgão 

gestor, que implementados juntos, buscam aumentar a segurança hídrica no Estado.  

 

4. MANIFESTAÇÃO 

 

d. (...) Termo de Referência objetiva regular a contratação de serviços especializados 

e a geração de produtos englobando exclusivamente as águas superficiais, 

independentemente de sua interconexão natural com as coleções hídricas de 

outras fases e estágios do assim denominado “Ciclo Hidrológico”. O que por si só, 

em nosso ver, jamais será alcançado o objetivo a que se pretende, a segurança 

hídrica. Sobre água subterrânea, só existe um trecho que descreve oferta hídrica, 

posto da seguinte forma: “Apontar a quantidade de vazão explotada por ano, nos 

mais diversos aquíferos, independentemente se é aquífero renovável ou geológico, 

e estimar a recarga potencial desses aquíferos por meio do volume médio de 

precipitação pluviométrica”. 

 

RESPOSTA:  

 

O Igam também compreende que não é possível realizar uma dissociação entre água superficial e 

subterrânea, uma vez que existe uma codependência entras estas, dado que elas fazem parte, 

como já foi dito, de um Ciclo Hidrológico. Como as lacunas de conhecimento sobre águas 

subterrâneas são uma realidade brasileira, o órgão tem buscado evoluir nessa questão. Um 

exemplo disso foi o desenvolvimento do Projeto Águas do Norte de Minas (PANM): Estudo da 

Disponibilidade Hídrica Subterrânea do Norte de Minas Gerais, em parceria com Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), Secretaria de Desenvolvimento do Norte de Minas (SEDVAN), 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMAD), Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Estudo Superior (SECTES), Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG) e Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto (FEOP). 
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Assim, o PMSH, conforme o TR, deverá ser construído a partir de todas as informações 

disponíveis sobre o tema para o Estado de Minas Gerais. Essa diretriz tem como premissa a 

possibilidade de atualização das informações à medida que novas forem geradas. Entende-se que 

apontar a quantidade de vazão explotada por ano e estimar a recarga potencial desses aquíferos 

por meio do volume médio de precipitação pluviométrica, representará o início de uma evolução 

no conhecimento dos recursos hídricos subterrâneos, que contribuirá para a segurança na 

emissão das outorgas de direito de uso da água e, consequentemente, dos atos autorizativos do 

Sisema. Sendo esse um avanço na gestão das águas subterrâneas, mas também uma maior 

assertividade no instrumento de regulação ambiental. 

 

Ressalta-se que essa é uma das ações do Igam, que no conjunto, objetiva superar desafios da 

gestão dos recursos hídricos e soma-se a demais ações realizadas pelo Sisema, Órgãos do 

Governo, Comitês de Bacias e Agência Equiparadas.  

 

5. MANIFESTAÇÃO 

 

Destaque para o PRODUTO 5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

DIRETRIZES DOS PRODUTOS: Nesse item há problemas com a 

descrição da capacitação vis a vis o trabalho a ser desenvolvido.  

Quando descreve “Profissional de nível superior, especialista em recursos 

hídricos, com no mínimo 10 (dez) anos de experiência profissional e que 

tenha experiência comprovada na coordenação de planos, programas, 

projetos ou estudos na área de recursos hídricos” e, ao mesmo tempo, 

indica que tal profissional (1 apenas) pode ser engenheiro 

Ambiental/Civil/Hídrico/ Sanitário, ou Geógrafo, ou Biólogo ou Geólogo, 

para a gerente executivo de  Plano de Segurança Hídrica, certamente a 

proposição não considera a formação acadêmica, absolutamente 

diferenciada desses profissionais. Mesmo que dedicados para a temática 

recursos hídricos, são capacidades completamente diferenciadas. 

(...) 
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RESPOSTA:  

 

A equipe técnica mínima prevista no Termo de Referência para contratação do PMSH foi definida 

considerando a natureza dos serviços que deverão ser prestados em cada Produto especificado. 

 

Nesse sentido, foi considerando as formações que possuem disciplinas de hidrologia e 

especialização no tema. Ter uma equipe multidisciplinar é fundamental para ampliar olhares e a 

proposição de soluções inovadoras.  

 

Portanto, compreende-se que, considerando que é exigida experiência comprovada em cada 

função definida a restrição de profissionais pode diminuir a ampla adesão de processo de licitação 

e gerar contestações de diferentes entidades de classes. 

 

Para fortalecer a análise integrada considerando a indissociabilidade das águas subterrâneas e 

superficiais, incluímos na equipe técnica um especialista em hidrogeologia e um engenheiro civil 

especialistas em obras hídricas 

 

 

5. HIDROLÓGICA-SOLUÇÕES 

 

1. MANIFESTAÇÃO 

 No item 1, Objeto (pag. 2), traz a seguinte redação: “O presente termo de 

referência tem por objeto a Contratação de Contratação de consultoria 

especializada para a elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica 

(PMSH), mediante contrato por um período de 15 (quinze) meses, 

conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste 

documento e em atendimento à meta 1 do Plano de Trabalho do Convênio 

Federal nº 906405/2020”. Questão: Deve-se alertar para que o Convênio 

Federal nº 906405/2020 esteja acessível para a que consultoria possa 

conhecer as metas, em especial a meta 1 do plano de trabalho do referido 

convênio. 
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RESPOSTA:  

Todas as informações referentes ao convênio nº 906405/2020 celebrado entre a União, por 

intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

- Igam, pelo Estado de Minas Gerais para elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica 

(PMSH) e implementar e executar o Projeto Experimental de revitalização na bacia hidrográfica do 

rio Viamão, no município de Mato Verde no Estado de Minas Gerais encontram-se detalhadas e 

disponíveis para consulta pública no sistema federal de gestão de convênios e contratos de 

repasse – Plataforma + Brasil, acessível no sítio eletrônico: http://plataformamaisbrasil.gov.br/. 

 

2. MANIFESTAÇÃO 

Correções ortográficas: i. Linha 1 da pag. 2 (palavras repetidas); ii. 

Antepenúltima linha da pag. 2 (Mar Del Plata). 

RESPOSTA:  

 

Correções realizadas. 

 

3. MANIFESTAÇÃO 

No item 5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO (pag. 5), 

traz a seguinte redação: “Nos termos do artigo 20 da Lei Federal 

8.666/1993 de 21/06/1993, a presente contratação se dará por meio 

concorrência do tipo "técnica e preço"”. Questão: O referido artigo (artigo 

20) da lei de licitação se refere ao local da licitação, e não sobre o tipo. O 

tipo de licitação é previsto no art. 45 da lei 8.666/93, então, sugere-se a 

retificação.  

 

RESPOSTA:  

 

Correção realizada. 

 

4. MANIFESTAÇÃO 

No item 14.3. pag. 30, está: “Atestados de responsabilidade técnica, ou, 

quando couber, publicação científica, pela execução de serviços de 

características semelhantes às parcelas de maior relevância deste TR – a 

saber, produtos 3, 4 e 5 – em suas respectivas áreas de competência, 

discriminadas na TABELA 3 na coluna ATIVIDADES”. Questão: A Tabela 3 

não apresenta coluna ATIVIDADES! 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/
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RESPOSTA:  

 

Correção realizada. A respectiva correspondência a que se refere o item 14.3 na TABELA 3 está 

dirigido para a coluna “EXPERIÊNCIA” e não a coluna inexistente “ATIVIDADES”. 

 

 5. MANIFESTAÇÃO 

 Na Tabela 3, pag. 32, em Equipe Técnica Mínima, está: “Coordenação 

Geral - Engenheiro Ambiental/Civil/Hídrico/Sanitária. Profissional sênior, 

com no mínimo 10 (dez) anos de atividade profissional, com ampla 

experiência (comprovada) na coordenação de equipes multidisciplinares, 

execução de estudos e planos de gestão de recursos hídricos, tendo 

coordenado pelo menos um Plano de Recursos Hídricos de Bacia 

Hidrográfica ou algum plano temático, como Plano de Saneamento ou 

Inventário Hidrelétrico de Bacia Hidrográfica. Questão: outros profissionais 

com CREA, como Eng. Agrícola e Eng. Agrônomo também atuam em 

planos de recursos hídricos. Sugere-se incluir na coluna FORMAÇÃO. 

 

RESPOSTA: Sugestão foi acatada com a inclusão de outras formações compatíveis na 

descrição.  

 

6. MANIFESTAÇÃO 

 Na Tabela 3, pag. 32, em Equipe Técnica Mínima, está: “Coordenador 

ExecutivoEngenheiroAmbiental/Civil/Hídrico/Sanitária/Geógrafo/Biólogo/Ge

ólogo. Profissional de nível superior, especialista em recursos hídricos, 

com no mínimo 10 (dez) anos de experiência profissional e que tenha 

experiência comprovada na coordenação de planos, programas, projetos 

ou estudos na área de recursos hídricos. Questão: outros profissionais 

com CREA, como Eng. Agrícola também atua em planos de recursos 

hídricos. Sugere-se incluir na coluna FORMAÇÃO.  

 

RESPOSTA: Sugestão foi acatada com a inclusão de outras formações compatíveis na descrição. 

 

7. MANIFESTAÇÃO 

 Na Tabela 3, pag. 32, em Equipe Técnica Mínima, está: “Especialista em 

Sistemas de Informações Geográficas - Graduação em Ciências da 

Computação, Engenharia Ambiental/Geografia ou compatível. Com pelo 
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menos 05 (cinco) anos de atividade profissional, com experiência 

(comprovada) em geoprocessamento, interpretação de imagens de 

satélite, análise e modelagem de bancos de dados geográfico, concepção, 

construção e implantação de sistemas SIG.  

Questão: outros profissionais com CREA, como Eng. Agrícola também 

atua em geoprocessamento, interpretação de imagens de satélite, análise 

e modelagem de bancos de dados geográficos. Sugere-se incluir na coluna 

FORMAÇÃO de forma explícita.  

 

RESPOSTA: Sugestão foi acatada com a inclusão de outras formações compatíveis na descrição. 

 

8. MANIFESTAÇÃO 

 Na Tabela 3, pag. 32, em Equipe Técnica Mínima, está: “Especialista em 

meio abiótico - Graduação em Geologia, Engenharia 

Ambiental/Civil/Hídrico/ Florestal, Geografia ou compatível. Com pelo 

menos 05 (cinco) anos de atividade profissional, com experiência 

(comprovada) em estudo e projetos de hidrologia, simulações, 

planejamento e gestão de recursos hídricos.  

Questão: outros profissionais com CREA, como Eng. Agrícola também 

atua em estudo e projetos de hidrologia, simulações, planejamento e 

gestão de recursos hídricos. Sugere-se incluir na coluna FORMAÇÃO de 

forma explícita.  

 

RESPOSTA: Sugestão foi acatada com a inclusão de outras formações compatíveis na descrição. 

 

9. MANIFESTAÇÃO 

Na Tabela 3, pag. 33, em Equipe Técnica Mínima, está: “Especialista em 

recursos hídricos - Graduação em Ciências Biológicas, Engenharia, 

Geografia ou compatível. Com pelo menos 05 (cinco) anos de atividade 

profissional, com experiência (comprovada) em estudo e projetos de 

hidrologia, simulações, planejamento e gestão de recursos hídricos.  

Questão: outros profissionais com CREA, como Eng. Agrícola também 

atua em estudo e projetos de hidrologia, simulações, planejamento e 

gestão de recursos hídricos. Sugere-se incluir na coluna FORMAÇÃO de 

forma explícita.  
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RESPOSTA: Sugestão foi acatada com a inclusão de outras formações compatíveis na descrição. 

 

 

10. MANIFESTAÇÃO  

 Na Tabela 3, pag. 33, em Equipe Técnica Mínima, está: “Especialista em 

monitoramento e modelagem de qualidade de água de sistemas fluviais e 

reservatórios - Graduação em Engenheiro Ambiental/Civil/Hídrico/ 

Sanitária/Geógrafo/Biólogo ou compatível. Com pelo menos 05 (cinco) 

anos de atividade profissional e experiência (comprovada).  

Questão: outros profissionais com CREA, como Eng. Agrícola também 

atua em estudo e projetos de hidrologia, simulações, planejamento e 

gestão de recursos hídricos. Sugere-se incluir na coluna FORMAÇÃO de 

forma explícita.  

 

RESPOSTA: Sugestão foi acatada com a inclusão de outras formações compatíveis na descrição. 

 

11 MANIFESTAÇÃO 

 No item 21.5.3, pag. 44, em Conhecimento Específico da Equipe Chave, 

está: “A Concorrente que não atender os itens 21.5.2 e 21.5.2.1 e/ou não 

alcançar pontuação de 45 (quarenta e cinco) pontos referentes à Equipe 

Chave, não será classificada. Questão 1: A equipe deve obrigatoriamente 

alcançar os 45 pontos destinados ao conhecimento específico da Equipe 

Chave? Pelo descrito no item 21.5.3 “...não alcançar pontuação de 45 

(quarenta e cinco) pontos referentes à Equipe Chave, não será 

classificada”.  

 

RESPOSTA:  

Sim, a concorrente deverá atender obrigatoriamente os itens 21.5.2 e 21.5.2.1, caso contrário 

será desclassificada. 

 

12 MANIFESTAÇÃO 

 

Questão 2: Como será pontuado o conhecimento específico da Equipe 

Chave? O item 21.5.4 (pag. 44) não apresenta esta informação de forma 

clara, nem tão pouco a Tabela da pag. 45 apresenta a pontuação de cada 

membro da equipe, apresenta apenas a pontuação máxima. Sugere-se 
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incluir uma coluna com as pontuações para cada membro da equipe, e 

inserir uma “nota corte”, exemplo: “Só serão classificadas as propostas 

cujas Equipes Chaves apresentem nota mínima de 50% no conhecimento 

específico. 

 

RESPOSTA:  

Sugestão não acatada. A concorrente deverá atender obrigatoriamente o item 21.5.4, caso 

contrário será desclassificada. 

 

 

6. CONSÓRCIO ANTEA/TETRA+ COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ANTEA BRASIL 

GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA E TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA  

 

 

1. MANIFESTAÇÃO 

O termo público-alvo aparece inúmeras vezes no Termo de Referência 

(TR), sugerimos que seja substituído pela palavra stakeholders (partes 

interessadas em português) para maior coerência e clareza. 

RESPOSTA:  

 

Sugestão não acatada, tendo em vista que a expressão dificulta o entendimento do público geral.   

 

2. MANIFESTAÇÃO 

 

8.1. PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO 

8.1.2 Nesta etapa deverão ser realizadas duas reuniões de alinhamento. 

Sugerimos organizar a primeira reunião no formato de uma consulta 

pública. O intuito sendo discutir dos principais problemas relativos à 

segurança hídrica, a participação de representantes da sociedade civil 

(universitários etc.) e do grande público nos parece necessária. 

Resposta:  

 

 Sugestão acatada em parte. O plano de trabalho tem como objetivo apresentar o planejamento 

técnico e físico, contendo o detalhamento metodológico para realização de atividade, os prazos 

previstos de execução, os insumos necessários ao desenvolvimento e a composição da equipe. 

Por isso, entendemos que é um momento de discussão entre o Igam e a empresa contratada, 
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sendo a realização da consulta pública proposta discutida no plano de trabalho e realizada antes 

dos estudos e levantamentos.  

 

3. MANIFESTAÇÃO 

8.2.1. SUBPRODUTO 2A- ESTUDO DE OFERTA DE ÁGUA  

Sugerimos que também sejam observadas as resoluções CNRH nº. 

15/2001, 22/2002 e 202/2018, que estabelecem diretrizes para a gestão 

integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Além disso, nos 

parece importante explicitar claramente os documentos e dados que serão 

disponibilizados pela contratante pois, por mais que o documento 

mencione um determinado número de fontes, nada indica a quem caberá a 

responsabilidade de disponibilizar essa documentação.  

 

RESPOSTA:  

 

Todos os produtos desenvolvidos deverão ser fundamentados nas informações oficiais existentes 

e disponibilizadas pelo poder público ou acreditadas por ele, em suas diferentes esferas, ficando 

sob a responsabilidade da CONTRATADA a sua prospecção e indicação para composição dos 

trabalhos.  Quanto aos recursos hídricos, todas os estudos, documentos e informações técnicas 

referentes ao Estado de Minas Gerais, produzidos pelo órgão gestor, estão disponíveis no Portal 

Infohidro -  Informações sobre Recursos Hídricos, como por exemplo, cobrança pelo uso da água, 

cadastro de usuários, enquadramento de corpos d’água, planos diretores bacias e plano estadual 

entre outros. Enquanto as bases cartográficas estão disponíveis na Infraestrutura de Dados 

Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema). 

   

 

4. MANIFESTAÇÃO 

A elaboração deste estudo poderia também constituir o ponto de partida 

para o desenvolvimento de uma ferramenta digital integrada que permita 

não só o monitoramento dos recursos como também a implementação de 

ações de mitigação preventivas. As ferramentas atuais sendo apenas 

reativas elas se tornam ineficaz na hora de prevenir o fenômeno de 

escassez hídrica. Daí a necessidade de possuir uma base de dados 

históricos suficientemente robusta para definir cenários futuros com base 

nos acontecimentos passados. 
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RESPOSTA:  

 

Todos os produtos gerados no PMSH e listados no TR, após aprovados nas instâncias pertinentes 

serão disponibilizados para acesso público por meio da Infraestrutura de Dados Espaciais – 

IDE/SISEMA, sendo que o plano trará ainda um banco de projetos com a definição de ações 

estruturantes (obras de infraestrutura) e não-estruturantes (infraestrutura verde e medidas de 

gestão) organizadas em três eixos de atuação: (1) Conservação e restauração da biodiversidade e 

dos serviços ecossistêmicos relacionadas à água; (2) Produção sustentável e uso racional dos 

recursos hídricos; (3) Saneamento, controle da poluição e obras hídricas, seguidas da sua 

localização para as áreas prioritárias. Entretanto, essa ferramenta não permite a análise integrada 

dos dados. 

 

5. MANIFESTAÇÃO 

8.2.2. SUBPRODUTO 2B - ESTUDO DE DEMANDA HÍDRICA PELO USO 

DA ÁGUA Sugere-se a indicação da melhor forma de estimar os usos de 

águas superficiais e subterrâneas, considerando que as outorgas 

existentes não são representativas da realidade de uso das águas 

superficiais e subterrâneas no Estado (esta colocação também se aplica 

ao subproduto 2A). Ademais, ressalta-se a importância de indiciar 

explicitamente os documentos de apoio que serão disponibilizados pela 

contratante e, quando aplicável, aqueles que terão que ser reunidos pela 

contratada. 

RESPOSTA:  

 

A primeira sugestão quanto à forma de estimar os diferentes usos das águas superficiais e 

subterrâneas foi acatada, inserida no TR e discutida nos fóruns pertinentes do PMSH. Cabe 

ressaltar que todos os produtos desenvolvidos deverão ser fundamentados nas informações 

oficiais existentes e disponibilizadas pelo poder público ou acreditadas por ele, em suas diferentes 

esferas, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA a sua prospecção e indicação para 

composição dos trabalhos.  Quanto aos recursos hídricos, todas os estudos, documentos e 

informações técnicas referentes ao Estado de Minas Gerais, produzidos pelo órgão gestor, estão 

disponíveis no Portal Infohidro -  Informações sobre Recursos Hídricos, como por exemplo, 

cobrança pelo uso da água, cadastro de usuários, enquadramento de corpos d’água, planos 

diretores bacias e plano estadual entre outros. Enquanto as bases cartográficas estão disponíveis 

na Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(IDE-Sisema). 
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6. MANIFESTAÇÃO 

 

8.3. PRODUTO 3 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 

SEGURANÇA HÍDRICA DE MINAS GERAIS 8.3.2. Metodologia de 

mapeamento: Recomendamos que a metodologia seja aprimorada lavando 

em consideração os maiores padrões de qualidade internacionais (IFC por 

exemplo). 8.4.1.5. Realizar cinco (05) oficinas, conforme especificado a 

seguir, para até 70 participantes para a avaliação e validação do Banco de 

Projetos No contexto sanitário atual, a concentração de 70 pessoas num 

local fechado nos parece um projeto extremamente arriscado, para não 

falar que o estado de calamidade pública reconhecido e prorrogado várias 

vezes em diversos municípios do estado de MG atestam da situação crítica 

na qual este projeto será conduzido. Assim sendo, recomendamos que 

estas oficinas sejam organizadas virtualmente e que apenas as pessoas 

que não tenham acesso à internet sejam convidadas a assistir às oficinas 

num local arejado -preferencialmente aberto onde deverão ser seguidas, 

rigorosamente, todas as medidas de proteção contra a COVID-19. 

 

RESPOSTA:  

 

Acatada. Quanto a metodologia de mapeamento todos os padrões de qualidade existente deverão 

ser considerados quando da realização dos trabalhos, conforme especificado no TR. 

 

Para situações envolvendo qualquer tipo de reunião, trata-se de sugestão bastante pertinente se 

considerando as limitações e riscos da pandemia de COVID-19 que estamos atravessando. Como 

o PMSH está previsto para iniciar suas atividades em 2022 e até lá teremos possíveis alterações 

desse cenário as recomendações e observações serão inseridas no TR, sendo o tema discutido 

sempre no âmbito do Comitê Gestor do plano antes de todas as atividades que possam envolver 

esses riscos e as decisões tomadas sempre no sentido de se garantir a saúde e segurança de 

todos os envolvidos.   

 

 7. MANIFESTAÇÃO 

8.5. PRODUTO 5 - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MOBILIZAÇÃO 

E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 8.5.1.3. Elaborar mailing dos públicos-alvo 

considerando o trabalho descrito no item anterior A conscientização dos 

cidadãos se torna mais difícil do que nunca numa época em que eles 
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recebem uma quantidade cada vez maior de informações por e-mail. Hoje, 

notamos que as campanhas de mailing acabam se tornando inusitadas 

devido aos poucos retornos gerados por elas enquanto as redes sociais 

seguem ganhando força, tornando-se valiosos aliados na hora de 

conscientizar a população na luta contra a COVID 19 por exemplo. 

Adicionalmente, recomenda-se não abandonar canais mais tradicionais 

como cartas físicas e números “800” que seguem sendo utilizados por 

populações mais idosas por exemplo. Por último, aconselha-se integrar no 

plano certos aspetos do stakeholders engagement plan elaborado pelo IFC 

já que ele serve de modelo para ações deste tipo a nível internacional. 

RESPOSTA:  

 

 As melhores formas de difusão adequadas ao público alvo do PMSH, inclusive as citadas, serão 

avaliadas e propostas no desenvolvimento do Plano de comunicação social, mobilização e 

educação ambiental.  

 

8. MANIFESTAÇÃO 

21.2. PROPOSTA TÉCNICA Recomendamos que seja feita integração dos 

dois subcritérios de avaliação da proposta técnica, nomeadamente: • 

Conhecimento do problema, metodologia e proposta de trabalho • 

Conhecimento e experiencia específica da equipe chave. Acreditamos que 

os conhecimentos e a experiencia específica da equipe chave sejam 

elementos a serem considerados na metodologia de trabalho. Sugerimos 

esta mutualização considerando a dificuldade de preencher o requisito 

21.5.3, o qual consta: a concorrente que não atender os itens 21.5.2 e 

21.5.2.1 e/ou não alcançar pontuação de 45 (quarenta e cinco) pontos 

referentes à Equipe Chave, não será classificada. A pontuação máxima 

referente à equipe chave sendo de 45 achamos exagerado desqualificar 

uma proponente por não alcançar a pontuação máxima alcançável. No 

entanto, cabe-nos relembrar que a pontuação mínima exigida no item 

21.10. b é de 50, o que não constitui na nossa opinião uma barreira 

suficiente para prevenir participação de empresas nitidamente incapaz de 

cumprir com os padrões de qualidade do mercado. Ressaltamos também 

que a maioria das licitações internacionais (Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento etc.) só habilitam os licitantes após 

alcançar uma pontuação mínima de 70/100.  
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RESPOSTA:  

 

Sugestão não acatada, tendo em vista que a proposta busca associar dois critérios distintos, 

sendo o primeiro referente ao escopo do projeto e o segundo a experiência da equipe técnica que 

o desenvolverá.  

 

Todos os requisitos solicitados devem ser obrigatoriamente atendidos, caso contrário a 

concorrente será desclassificada. 

 

9. MANIFESTAÇÃO 

 

21.2. PROPOSTA TÉCNICA  

TABELA 3: EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA Recomenda-se separar 

claramente os profissionais que vão compor a equipe chave dos demais 

membras da equipe.  

RESPOSTA:  

 

Sugestão acatada com uma nova subdivisão do conjunto de profissionais apontados no TR para 

execução do PMSH inseridos na versão final do TR que será encaminhada para compor o 

processo de licitação. 

 

10. MANIFESTAÇÃO 

21.10 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS TÉCNICAS OU 

DE PREÇOS: 

d) que apresentarem Proposta de Preço com valor global superior ao valor 

máximo definido por meio de pesquisa de preço de mercado e pela 

disponibilidade financeira e orçamentária para esta contratação. 

Aventamos deixar claro a dotação orçamentária no item  

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do TR para que nenhuma licitante corre 

o risco de ser desqualificada por apresentar um preço superior ao valor 

máximo orçado pela contratante. 
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RESPOSTA:  

 

Sugestão acatada com a inserção da dotação orçamentária na versão final do TR que será 

encaminhada para compor o processo de licitação.  

 

 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021. 

 

Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em Recursos Hídricos 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 


