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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00298/2014 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2014  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA A 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE MONTES CLAROS – 
PSB/MOC, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I, integrante 
deste Edital. 

Empresa __________________________________________________ 

CNPJ:  ____________________________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

Cidade: _________________ Estado: ____Telefone: ___________ Fax: ___________ 

Recebemos através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras   
Tomada de Preços ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

_________________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento deste 
Município e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital e envio 
ao Setor Responsável por meio do fax (038) 3229-3182 ou para o E-mail 
licitamontes@hotmail.com. A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de 
Licitação e Julgamento da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Nilma Silva Antunes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0298/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0002/2014 

 
 

AVISO 
 
 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
do Município de Montes Claros, Nilma Silva Antunes, nomeada através do 
Decreto nº 3.172 de 05/05/2014, faz saber, a quem possa interessar, que nos 
termos do que dispõe a Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações e Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, mediante 
as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório, receberá até 
as 09h00min do dia 09/09/2014, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação e Julgamento – CPLJ nº. 101, situada na Avenida 
Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta Cidade de Montes Claros/MG, os 
documentos relativos à habilitação e propostas técnicas e comerciais de 
sociedade empresária especializada para a Elaboração do Plano de 
Saneamento Básico de Montes Claros – PSB/MOC. 

 
Poderão participar da licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo 

pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as condições exigidas no 
Edital. 

 
Os esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados na sala 

da CPLJ, situada na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Sala nº. 101, Centro, 
nesta Cidade de Montes Claros/MG, de segunda a sexta-feira, no horário de 
08h às 11h30 e 14h às 17h30, pelo telefone (38)3229-3080, telefax: (38)3221-
3182 ou e-mail licitamontes@hotmail.com. 

 
O Edital completo estará disponível no sítio eletrônico 

www.montesclaros.mg.gov.br, a partir do dia 05/08/2014 e poderá ser obtido 
também mediante entrega de CD-ROM, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08h as 11h30 e 14h às 17h30 na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação ou por meio de fotocópias, mediante o pagamento de 
taxa limitada ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação 
fornecida. 

 
 
Montes Claros- MG, 04 de agosto de 2014. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0298/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 

 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
 
 

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento – CPLJ, Nilma Silva Antunes 
nomeada pelo Decreto Municipal nº. 3.172/14 de 05/05/2014 informa a todos 
os interessados, que dará início às 10h00min do dia 09/09/2014, na Avenida 
Cula Mangabeira, nº. 211, Sala nº 101 Central de Licitações, Bairro Centro, 
nesta Cidade de Montes Claros/MG, ao procedimento licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0002/2014, tipo TÉCNICA E PREÇO, regida pela 
Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores, Lei Complementar 
nº. 123/06 e pelas demais condições fixadas no Edital, às quais os 
interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. É objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE MONTES CLAROS – PSB/MOC, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I, integrante deste 
Edital. 

1.1.1. Os trabalhos pertinentes ao Anexo I - Termo de Referência 
deverá ser realizado em Montes Claros e no endereço da sociedade 
empresária de consultoria contratada, que, quando não sediada no Município, 
deverá também montar local de trabalho específico, devidamente regularizado. 
A sociedade empresária de consultoria deverá estar representada em todas as 
discussões públicas. 

1.1.2. As discussões, análises e aprovações dos produtos serão 
realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros, situada na 
Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta Cidade de Montes 
Claros/MG, ou em local indicado pelo Grupo de Trabalho. 

1.1.3. O “Grupo de Trabalho” é composto pela Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, sob a direção dos seus respectivos Secretários 
legalmente nomeados. 

1.2. O valor de referência para a execução dos serviços objeto desta 
licitação é de R$ 662.246,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e duzentos e 
quarenta e seis reais), constituindo-se no valor máximo admissível para a 
contratação. 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação: 
2.1.1. Pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem nos 

ramos pertinentes ao objeto desta licitação, desde que atendam a todas as 
exigências contidas neste Edital. 

2.1.2. Os interessados que, atendidas às especificações deste 
Edital, estejam devidamente inscritos e classificados dentro do ramo do objeto 
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desta licitação no Cadastro de Fornecedores do Município de Montes 
Claros/MG, válido na data da abertura dos envelopes de habilitação. 

2.1.3. Os não cadastrados pertencentes ao ramo do objeto desta 
licitação que como manifestação de interesse recorra ao Setor de Cadastro de 
Fornecedores do Município de Montes Claros/MG para conhecimento e 
apresentação dos documentos necessários para o registro, até 03 (três) dias 
antes da data marcada, para o recebimento das propostas desta Tomada de 
Preços. 

 
2.2. É vedada a participação na presente licitação de pessoas 

jurídicas: 
a) que se encontrar em processo de falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou recuperação judicial e extrajudicial; 
b) que tenham sido declaradas suspensas, impedidas ou inidôneas 

para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta; 

c) consorciadas; 
d) que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, 

observada a exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei. 
e) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta 

licitação. 
 
2.3. É permitida a participação ativa de apenas um representante 

especificamente designado de cada proponente na sala de reuniões da CPLJ. 
 
2.4. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e 

irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital. 
 

3. DA HABILITAÇÃO 
 
3.1. Para habilitação deverá a sociedade empresária apresentar, no 

envelope “A – Documentos de Habilitação”, os documentos abaixo 
discriminados, em 01 (uma) via e em cópias autenticadas por tabelião de notas 
ou por servidor público autorizado, obrigando-se a proponente a fornecer à 
CPLJ os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem 
solicitados 

3.1.1. Os proponentes interessados na autenticação das cópias de 
seus documentos pela CPLJ deverão apresentar-se até o dia anterior ao da 
realização da licitação e solicitar o referido procedimento. Não será processada 
a autenticação de documentos no dia marcado para a realização da licitação. 

3.1.2. Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de 
validade vencido. 

3.1.3. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 
encadernados ou fixos em pasta própria e numerados, não devendo ser 
entregues soltos. 

3.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar 
no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do 
documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data 
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de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de 
Capacidade Técnica. 

3.1.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do 
proponente na face externa e ainda os dizeres: 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO – CPLJ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0298/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0002/2014 
ENVELOPE “A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: _____________________ 
CNPJ: _________________ 
 

3.2. Para habilitar-se, a proponente deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

 
3.2.1. Certificado Cadastral de Licitantes do Município de Montes 

Claros, com validade plena, com ramo de atividade compatível com o objeto 
licitado. 

 
3.2.2. Declaração expressa, conforme modelo do Anexo III deste 

instrumento convocatório, que: 
3.2.2.1. Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das 

exigências constantes do edital e seus anexos; 
3.2.2.2. Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, que proíbe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores 
de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos;  

 
3.2.3. Comprovante de registro da sociedade empresária junto ao 

Conselho de Engenharia e Arquitetura – CREA. 
3.2.3.1. A sociedade empresária vencedora sediada em outros 

estados deverá apresentar a certidão com o visto do CREA-MG, para fins de 
contratação. 

 
3.2.4. Para atender o que prescreve o artigo 30, §1º da Lei nº. 

8.666/93, a sociedade empresária deverá apresentar atestado (s) emitido(s) 
por pessoa jurídica de direito privado ou órgão da Administração Direta ou 
Indireta da União, Estados e Municípios, acompanhados(s) da(s) respectiva (s) 
certidão (ões) de acervo(s) técnico(s) – CAT emitida(s) pelo CREA, em nome 
do proponente ou de profissional Responsável Técnico comprovadamente 
inscrito no CREA e integrante de seu quadro técnico permanente, 
comprovando a execução de serviços de características semelhantes de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos ora 
licitados, constante do objeto deste edital, qual seja: comprovação da 
elaboração de Plano de Saneamento Básico ou de Plano de Sistema de 
Abastecimento de Água ou de Plano de Sistema de Esgotamento Sanitário ou 
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de Plano de Drenagem Pluvial ou de Plano de Resíduos Sólidos de área ou 
localidade com população beneficiada igual ou superior a 200.000 (duzentos 
mil) habitantes. 

3.2.4.1. A comprovação do vínculo com o profissional será feita: 
3.2.4.1.1. O acervo técnico do profissional Responsável Técnico 

será comprovado mediante a apresentação de atestado(s) emitido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo obrigatoriamente a 
responsabilidade técnica do profissional pela execução de serviços, com 
características semelhantes ao do objeto licitado, atestado(s) devidamente 
registrado(s) no CREA. 

3.2.4.1.2. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional 
(is) relacionado no subitem 3.3.4 acima será feita mediante cópia da Carteira 
Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que 
demonstrem a identificação do(s) profissional (ais), bem como mediante a 
apresentação de cópia autenticada de contrato de prestação de serviços 
profissionais. 

3.2.4.1.3. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante 
tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma. 

 
3.2.5. Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) 

atestado(s) de Responsabilidade Técnica, citado no subitem 3.3.4, será 
obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos serviços objeto do contrato, 
caso a proponente seja a vencedora desta licitação, com anuência do mesmo, 
conforme modelo do Anexo IV deste Edital. 

3.2.5.1. Os profissionais da equipe deverão apresentar declaração 
afirmando que concordam com sua indicação para participar dos trabalhos 
objeto do presente termo e que não haverá sua substituição, salvo em casos 
de força maior, devendo, neste caso, submeter à prévia aprovação do Grupo 
de Trabalho. 

 
3.2.6. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº. 6.404/76 e 
Lei Federal nº. 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da 
sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. As sociedades empresariais com menos de um exercício 
financeiro, devem cumprir esta exigência mediante a apresentação do Balanço 
de abertura, ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 

3.2.6.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço 
Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em 
apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador. 

3.2.6.2. As sociedades empresárias com menos de um exercício 
financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de 
Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o 
caso. 

3.2.6.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço 
Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim 
apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial; ou 
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b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou 
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão 
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 

 
               3.2.6.4. Os documentos relativos ao subitem 3.2.6.deverão ser 
apresentados contendo assinatura do representante legal da sociedade 
empresária proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão 
de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e 
a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do 
seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC são indispensáveis. 

3.2.7. A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será 
avaliada mediante os seguintes indicadores: 

 
 

a) Índice de Liquidez Corrente – ILC 
 
ILC = __Ativo Circulante__, maior ou igual a 1,0 
            Passivo Circulante 
 
 
b) Índice de Liquidez Geral – ILG 
 
ILG = _Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_, maior ou igual a 1,0 
            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
c) Índice de Solvência Geral – ISG 
 
ISG =                        Ativo Total_________________, maior ou igual a 1,0 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 

3.2.8. Certidão Negativa de Falência e Recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da 
pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05. 

 
3.2.9. Caução para Garantia da Proposta, no valor de R$ 6.622,46 

(seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos). A caução 
para garantia da proposta, poderá ser prestada através de Carta de Fiança 
Bancária, Seguro Garantia ou caução em títulos da dívida pública, devendo 
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
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Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 

3.2.9.1. A garantia de proposta, com validade de 90 (noventa) dias 
contados da data da apresentação da proposta, deverá ser depositada até o 2º 
dia útil que antecede a data de entrega dos envelopes, até as 18h00min, em 
nome do Município de Montes Claros, junto à CPLJ, situada na Avenida Cula 
Mangabeira, nº. 211, Sala nº. 101, Centro, nesta Cidade de Montes Claros/MG, 
que emitirá recibo a ser anexado ao Envelope A - Documentos de Habilitação. 

3.2.9.2. A garantia da Proposta, prestada pelos proponentes, à 
exceção da prestada pela licitante vencedora, será devolvida até 10 (dias) após 
a data da homologação do resultado da Licitação, mediante requerimento. 

3.2.9.3 O Município de Montes Claros a seu exclusivo critério, e na 
forma da Lei, executará a garantia aqui referida, caso o contrato decorrente do 
certame não tenha sido assinado pela licitante adjudicatária, decorridos 05 
(cinco) dias úteis da data de homologação do processo divulgado nos meios de 
comunicações determinados em lei. 

3.2.9.4 A garantia da proposta da licitante vencedora será devolvida 
até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato e prestação da garantia de 
execução do contrato. 

3.2.9.5 Caso o Município de Montes Claros execute a caução 
prestada em Títulos da Dívida Pública sua devolução se fará no valor de venda 
dos citados títulos. 

3.2.9.6 As cauções, quando prestadas em moeda corrente, serão 
devolvidas corrigidas monetariamente pela poupança. 

3.2.9.6.1 Não serão creditados rendimentos para períodos inferiores 
a 30 (trinta) dias. 

3.2.9.7 A garantia da Proposta e garantia de Contrato, prestadas na 
modalidade de seguro garantia deverão vir acompanhadas, obrigatoriamente, 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP - 
Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a 
apólice. 

b) Certidão de Regularidade Operacional junto ao IRB - Instituto de 
Resseguros do Brasil, em nome da Seguradora que emitir a apólice. 

3.2.9.8. Caso a Seguradora venha a perder a condição de 
funcionamento regular junto à SUSEP ou ao IRB, durante a execução do 
contrato, é obrigação da Contratada substituir a apólice original por igual 
documento de outra seguradora ou por outra modalidade de garantia de 
contrato. 

3.2.9.9. A devolução da garantia não exime a contratada de suas 
responsabilidades legais e contratuais. 

 
3.2.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá ser apresentada declaração, sob as penas da lei, de que 
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento 
estabelecido na Lei Complementara nº. 123/06, conforme modelo do Anexo V 
deste Edital. 
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3.2.10.1. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno 

porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

3.2.10.2. Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 

3.2.10.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no 
subitem anterior implicará em decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº. 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
4. DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
4.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue impressa em papel, 

com identificação da sociedade empresária, em 01 (uma) via impressa em 
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada 
na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no 
lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 
 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO – CPLJ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0298/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2014 
ENVELOPE “B – PROPOSTA TÉCNICA” 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: ____________________ 
CNPJ: _____________ 

 
4.2. A Proposta Técnica deverá ser redigida com clareza, de 

maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão, sendo 
preparada e elaborada sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá ser 
apresentada em volume formato A 4, encadernada com capa, editada em papel 
timbrado do Proponente, com páginas numeradas, todas rubricadas pelo 
representante legal do Proponente e devidamente assinada, em sua ultima 
página. 

Neste documento (Proposta Técnica), o Proponente deverá 
demonstrar a sua qualificação técnica e gerencial e a qualificação de sua 
equipe técnica para desenvolvimento dos trabalhos, o conhecimento do 
problema e descrever e justificar o plano de trabalho, a metodologia e os 
recursos humanos e materiais que serão utilizados para a execução dos 
trabalhos. 
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4.3. Na Proposta Técnica deverá constar: 
� Experiência do Proponente 
� Plano de Trabalho e Metodologia 
� Estrutura Organizacional 
� Equipe Técnica 
� Termo de Encerramento 
 
A Proposta Técnica deverá ser apresentada em formato A-4, fonte 

Arial, tamanho 12, normal, espaçamento simples, com a página configurada 
com as margens inferior e superior de 2,5 cm, esquerda de 2,5 cm e direita de 
1,0 cm. Integradas ao texto da proposta poderão ser apresentadas peças 
gráficas, a exemplo de desenhos, esquemas, diagramas, gráficos e tabelas, 
que poderão ser apresentadas em formato A-3 e as folhas correspondentes 
dobradas para se encaixarem na montagem em formato A-4. Para efeito de 
contagem de páginas da proposta, cada folha apresentada em formato A3, 
desde que se enquadre nas condições estipuladas para utilização destes 
formatos, será computada como uma página (em formato A4). 

A Proposta Técnica será estruturada nos tópicos de 01 (um) a 03 
(três) descritos em seqüência, os quais devem estar facilmente identificáveis no 
desenvolvimento da mesma, sendo pontuada conforme indicado no item 8 – 
Critérios de Julgamento das Propostas Técnicas. 

Qualquer referência à quantidade de páginas contidas neste Edital 
deve ser entendida como página em formato A-4, salvo quanto explicitamente 
indicado ao contrário. 

 
4.4. A EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE será comprovada pelo 

tempo de seu registro no CREA e da apresentação de atestados fornecidos por 
entidade pública ou privada, em seu nome e/ou de seu Responsável Técnico, 
comprovando ter o Proponente executado serviços de natureza semelhantes e 
compatíveis com o objeto da Licitação. 

4.4.1. Tempo de Registro do Proponente. 
A contagem de tempo de registro do Proponente no Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA será feita por meio da Certidão 
de Registro e Quitação fornecida por este órgão. 

 
4.4.2. Atestados em nome do Proponente e/ou de seu Responsável 

Técnico 
Os atestados comprobatórios deverão estar devidamente registrados 

no CREA e acompanhados das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 
(CAT’S) por ele emitidas, não sendo aceitos atestados de execução de obras 
ou de fornecimento de bens. 

Deverá (ão) ser apresentado(s) atestado(s), cujo(s) teor (es) deverá 
(ão) estar em consonância com as seguintes exigências: 

a) Comprovação da elaboração de Programa ou Plano Diretor de 
Abastecimento de Água para município, região ou área com 
população beneficiada igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) 
habitantes; 
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b) Comprovação da elaboração de Programa ou Plano Diretor de 
Esgotamento Sanitário para município, região ou área com 
população beneficiada igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) 
habitantes; 
c) Comprovação da elaboração de Programa ou Plano Diretor de 
Drenagem Urbana para município, região ou área; 
d) Comprovação da elaboração de Programa ou Plano de 
Saneamento Ambiental para município, região ou área englobando, 
no mesmo atestado, pelo menos, dois dos seguintes componentes: 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e 
resíduos sólidos; 
e) Comprovação da elaboração de estudos de diagnósticos, 
definição de plano de metas e de estimativa de investimentos para 
município, região ou área com população beneficiada igual ou 
superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes; 
f) Comprovação da elaboração de estudos de diagnósticos ou 
relatórios de concepção ou planos diretores para município, região 
ou área urbana relativa a sistemas de abastecimento de água ou 
esgotamento sanitário ou drenagem pluvial ou resíduos sólidos, com 
população beneficiada igual ou superior a 70.000 (setenta mil) 
habitantes; utiliza-se o parâmetro de 70.000 habitantes tendo em 
vista a possibilidade e a pontuação do somatório de até 05 
atestados; 
g) Comprovação da elaboração, ou em elaboração, de Plano 
Municipal de Saneamento Básico para município, região ou área 
com população beneficiada igual ou superior a 70.000 (setenta mil) 
habitantes. 
 
4.5 - No PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA: o Consultor 

deverá relacionar as principais atividades do serviço, seu conteúdo, duração, 
fases e interligações, eventos importantes (incluindo as aprovações parciais 
pelo Cliente) e as datas de entrega dos relatórios. O plano de trabalho proposto 
deverá ser consistente com a abordagem técnica e a metodologia, 
demonstrando a compreensão dos Termos de Referência e sua habilidade em 
traduzi-los em um plano de trabalho exequível. A lista de todos os documentos, 
abrangendo relatórios, desenhos e quadros a serem entregues como produtos 
finais, deverão ser incluídos. O Consultor também deverá explicar a 
metodologia a ser adotada para realizar as atividades e obter os produtos 
esperados, assim como o nível de detalhe desses produtos. 

Apresentar ainda neste item fluxograma e cronograma de execução 
das atividades, com apresentação gráfica da cronologia de execução das 
principais atividades, devidamente inter-relacionadas. A cronologia 
estabelecida deverá guardar total coerência em relação ao Plano de Trabalho e 
apontar os marcos referenciais previstos para a entrega dos produtos. 

O tópico “Plano de Trabalho e Metodologia” deverá ser apresentado 
em, no máximo, 10 (dez) páginas, obedecendo às diretrizes de formatação e 
montagem estabelecidas no subitem 4.3. O não atendimento a essa exigência, 
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ainda que parcial, implicará na perda total dos pontos relativos ao tópico em 
questão. 

 
4.6. No item ESTRUTURA ORGANIZACIONAL o Proponente deverá 

demonstrar a maneira pretendida para composição e organização de suas 
equipes técnicas, bem como apresentar as instalações e equipamentos que 
serão disponibilizados para o desenvolvimento dos trabalhos, observados os 
aspectos práticos e as condições de flexibilidade exigidas, visando sempre a 
agilização das soluções técnicas/administrativas. 

A Estrutura Organizacional deverá ter total coerência entre as 
equipes técnicas e os equipamentos previstos, e destes com o Plano de 
Trabalho e a Metodologia, devendo, obrigatoriamente, conter: 

 
4.6.1 Organograma Funcional 
O Proponente deverá apresentar o Organograma Funcional para 

desenvolvimento dos trabalhos, definindo as atribuições e as responsabilidades 
de cada área destacando as equipes técnicas a serem alocadas no 
desenvolvimento dos serviços, com a descrição da qualificação do pessoal 
necessário e a nomeação dos titulares destas equipes, bem como do 
engenheiro responsável pela coordenação geral de todas as atividades. 

4.6.2 Infraestrutura de Apoio 
O Proponente deverá indicar a infraestrutura que pretende 

disponibilizar para o desenvolvimento dos trabalhos, abrangendo instalações 
físicas: com indicação da área, layout e sua localização, suporte de informática 
previsto: com indicação do número e das características principais dos 
equipamentos e os softwares a serem disponibilizados, com sua alocação 
dentro das equipes.  

O tópico Estrutura Organizacional será apresentado em, no máximo, 
5 (cinco) páginas, obedecendo às diretrizes de formatação e montagem 
estabelecidas no subitem 4.3. O não atendimento a essa exigência, ainda que 
parcial, implicará na perda total dos pontos relativos ao tópico em questão. 

 
4.7. Para a EQUIPE TÉCNICA 
Apresentar a relação nominal do pessoal designado para a 

composição da sua equipe técnica mínima, acompanhada dos respectivos 
currículos, certidões de registro e quitação do CREA e atestado(s) de 
capacidade técnica da equipe técnica, devidamente registrado(s) no CREA (ou 
em órgão regulador da profissão equivalente, quando existir) e 
acompanhado(s) das respectivas CAT (Certidão de Acervo Técnico) para os 
seguintes profissionais: 

a) Coordenador - profissional formado em Engenharia Civil com 
Especialização ou Mestrado na área de saneamento e comprovada experiência 
mínima de 05 (cinco) anos em coordenação de projetos ou cargos de gerência. 

b) Técnico Perfil 1: profissional formado em Engenharia Civil com 
Especialização ou Mestrado na área de saneamento e comprovada experiência 
mínima de 05 (cinco) anos na elaboração ou desenvolvimento de projetos e/ou 
planos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 
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c) Técnico Perfil 2: profissional formado em Engenharia Civil com 

Especialização ou Mestrado na área de saneamento ou meio ambiente, e 
comprovada experiência mínima de 05 (cinco) anos na elaboração ou 
desenvolvimento de EIA/RIMA – Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, 
incluindo, no mínimo, 01 (um) dos seguintes componentes: sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos 
sólidos. 

d) Técnico Perfil 3: profissional em Engenharia Civil e comprovada 
experiência mínima de 03 (três) anos em elaboração ou desenvolvimento de 
estudos de viabilidade, projetos e/ou planos de drenagem urbana. 

e) Técnico Perfil 4: profissional em Arquitetura e Urbanismo, com 
comprovada experiência mínima de 03 (três) anos em elaboração de Planos 
Diretores e/ou de Habitação e/ou de Mobilidade e Saneamento. 

f) Técnico Perfil 5: profissional graduado em Sociologia, com 
comprovada experiência mínima de 03 (três) anos em projetos e programas 
sociais voltados para a mobilização e envolvimentos em comunidades e/ou 
trabalhos de processo participativo de gestão urbana. 

g) Técnico Perfil 6: profissional de nível médio com comprovada 
experiência mínima de 05 (cinco) anos em detalhamentos gráficos de projetos 
e estudos na área da engenharia sanitária. 

 
4.8. ENCERRAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
O Proponente deverá apresentar ao final do volume de sua Proposta 

Técnica, um Termo de Encerramento da mesma, o qual identificará a 
quantidade de páginas contidas na proposta, contadas desde a página 1 
(Índice) até a página final (Termo de Encerramento). 

Este Termo de Encerramento será assinado pelo representante legal 
do Proponente. Este tópico não será pontuado. 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue impressa 

eletronicamente em papel, com identificação da sociedade empresária, em 01 
(uma) via digitalizada em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais 
pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope 
devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, 
as indicações: 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO – CPLJ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0298/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2014 
ENVELOPE “C – PROPOSTA DE PREÇOS” 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: ____________________ 
CNPJ: _________________ 

 
5.2. Na Proposta de Preços deverá constar: 
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5.2.1. Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura do envelope “C”; 
5.2.2. Planilha de Orçamento, preenchida conforme a Planilha de 

Valores Estimados apresentada no Anexo II deste Edital, contendo os valores 
dos preços unitários e global, expressos em reais, com o limite de duas casas 
decimais. 

5.2.3. Cronograma físico-financeiro, compatível com a proposição 
estabelecida na Proposta Técnica para execução dos serviços. 

5.2.4. Planilha de composição analítica do BDI – Bonificações e 
Despesas Indiretas. 

 
5.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, 

no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente 
inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 
excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

 
5.4. A apresentação da (s) proposta (s) implicará na plena aceitação, 

por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

 
5.5. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste 

Edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais 
proponentes. 

 
6. DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS "A", "B" e “C” 
 
6.1. No dia e hora marcados, indicados no preâmbulo do Edital, 

improrrogavelmente, o proponente deverá apresentar à Comissão, no local 
previsto no preâmbulo deste Edital, por si ou por intermédio de representante 
devidamente credenciado, os invólucros “A”, “B” e “C”, que conterão, 
respectivamente, os documentos de Habilitação, a Proposta Técnica e a 
Proposta de Preços, de acordo com o disposto nos itens anteriores. 

 
6.2. A entrega dos 03 (três) invólucros (01 Habilitação, 01 Proposta 

Técnica e 01 Proposta de Preços), poderá ser pessoal mediante entrega pelo 
proponente à CPLJ a carta de credenciamento, conforme modelo do Anexo VI 
deste Edital, ou documento que comprove ser ele o representante legal da 
proponente, bem como através de outros meios, não se responsabilizando o 
Poder Público por quaisquer extravios, ou não recebimento no prazo previsto 
no edital.. 

6.2.1. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de 
inabilitação do proponente ou desclassificação de sua proposta. Também não o 
será, se o referido documento estiver inserido em quaisquer dos envelopes 
obrigatórios. 

6.2.1.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem 
representante perante a CPLJ, não podendo fazer consignar em ata suas 
observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um 
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mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento 
seja atendida. 
 

7. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS INVÓLUCROS “A”, 
“B” E “C” 

 
7.1. No dia e hora marcados no preâmbulo deste Edital, a CPLJ 

procederá à abertura do envelope que contiver os documentos de habilitação 
(envelope “A”). 

 
7.2. Aberto o envelope “A”, os documentos serão rubricados pela 

CPLJ e a seguir, pelos representantes de todos os proponentes credenciados e 
presentes ao ato. 

 
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional 

para apresentação de qualquer documento exigido neste Edital e 
eventualmente não inserido nos invólucros “A”, “B”e “C”, exceto quando ocorrer 
à hipótese do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
7.4. A CPLJ examinará os documentos e considerará habilitados os 

proponentes que satisfizerem às exigências constantes deste Edital, 
inabilitando-os sumariamente em caso contrário. 

 
7.5. A Comissão divulgará a relação dos proponentes habilitados, 

devolvendo aos inabilitados, os invólucros “B” e “C” sem abri-los, caso não haja 
interesse em interposição de recurso relativo a esta fase. 

 
7.6. Abertura do invólucro “B”, contendo as Propostas Técnicas, dos 

licitantes considerados habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa, 
por parte de todos os concorrentes, do direito de interpor recurso contra a 
decisão que habilitou e/ou inabilitou licitantes. 

 
7.7. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão 

rubricados por todos os representantes dos proponentes credenciados 
presentes ao ato e pela CPLJ. 

 
7.8. No caso de não haver renúncia expressa por parte dos 

licitantes, ocorrerá suspensão dos trabalhos, do direito de recurso contra a 
decisão da CPLJ que habilitou e/ou inabilitou licitantes, assegurando o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para possível interposição de recursos. 

 
7.9. Desde que transcorrido o prazo de recurso, ou após o 

julgamento dos mesmos passar-se-á à abertura das Propostas Técnicas dos 
licitantes considerados habilitados, para cuja sessão todos os concorrentes 
serão expressa e previamente convocados, constando da convocação o local, 
dia e hora de sua realização. 
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7.10. No dia, hora e local previamente determinados será aberto o 

invólucro B, contendo a Proposta Técnica, em ato público, na presença dos 
representantes dos licitantes que comparecerem ao ato, devendo as propostas 
serem rubricadas por todos os presentes. 

 
7.11. Após o julgamento das Propostas Técnicas, que se dará por 

Comissão Técnica designada para tal fim pelo Grupo de Trabalho, e desde que 
transcorrido o prazo de recurso, ou após o julgamento dos mesmos, passar-se-
á à abertura do invólucro C contendo a Proposta de Preços dos licitantes 
considerados qualificados tecnicamente, para cuja Sessão todos os 
concorrentes serão expressa e previamente convocados, constando da 
convocação o local, dia e hora de sua realização. 

 
7.12. No dia, hora e local previamente determinado será aberto o 

invólucro C da Proposta de Preço, dos licitantes que tiverem as suas propostas 
técnicas consideradas classificadas, em ato público, na presença dos 
representantes dos licitantes que comparecerem ao ato, devendo as propostas 
serem rubricadas por todos os presentes, juntadas ao processo para análise, 
apreciação e julgamento, em observância aos critérios estabelecidos neste 
Edital. 

 
7.13. Ao final dos trabalhos será lavrada ata circunstanciada da 

Sessão, da qual deverá constar a data, local da Sessão, nomes dos membros 
da CPLJ e da Comissão Técnica designada para tal fim pelo Grupo de 
Trabalho, nomes das Licitantes e dos seus representantes credenciados, 
nomes das Licitantes habilitadas, menção dos motivos de eventuais 
inabilitações, valores totais das propostas, condições apresentadas e quaisquer 
ocorrências que interessarem ao julgamento das propostas. 

 
8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. A avaliação da Proposta Técnica será de acordo com os 

critérios a seguir indicados, atribuindo o número correspondente de pontos, de 
um total de 100,00 (cem) pontos. 

 

ÍTENS QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
1 Experiência do Proponente 25,00 

1.1 Contagem de Tempo 5,00 
1.2 Atestados em nome do Proponente ou Responsável Técnico 20,00 
2 Plano de Trabalho e Metodologia 32,00 

2.1 Plano de Trabalho 11,00 
2.2 Metodologia 11,00 
2.3 Fluxograma e cronograma de execução das atividades 10,00 
3 Estrutura Organizacional 18,00 

3.1 Organograma 14,00 
3.2 Infraestrutura de Apoio 4,00 
4 Equipe Técnica 25,00 

TOTAL: 100,00 
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A Comissão Técnica designada para tal fim pelo Grupo de Trabalho 

procederá à avaliação de cada uma das Propostas Técnicas dos Proponentes 
de acordo com os critérios indicados em seqüência e sintetizados no quadro 
anterior, atribuindo o número correspondente de pontos, por tópico, de um total 
de 100,00 (cem) pontos. 

O Proponente será classificado se tiver pontuação diferente de zero 
em cada um dos quesitos, identificados no quadro anterior, e se atingir um 
mínimo de 70,00 (setenta) pontos no total das notas. 

 
8.1.1. EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE 
� Tempo de Registro do Proponente – Serão atribuídos pontos de 

acordo com o seguinte critério: Para cada ano completo de registro ininterrupto 
no CREA, na data de apresentação das propostas, será atribuído 0,25 (vinte e 
cinco centésimos) ponto até o máximo de 05 (cinco) pontos. 

� Atestados em Nome do Proponente e/ou de seu Responsável 
Técnico: serão atribuídos pontos de acordo com o número de atestados 
apresentados, em conformidade com estabelecido no subitem 4.4.2 deste 
Edital: 

 
Alínea 
do 

Subitem 
4.4 

Atestado 
Quantidade 

de 
Atestados 

Pontuação 
Máxima 

a) Programa ou Plano Diretor de Abastecimento de 
Água 01 2,00 

b) Programa ou Plano Diretor de Esgotamento 
Sanitário 

01 2,00 

c) Programa ou Plano Diretor de Drenagem Urbano 01 2,00 
d) Programa ou Plano de Saneamento Ambiental 01 2,00 
e) Estudos de diagnósticos, definição de plano de 

metas e de estimativa de investimentos 
01 2,00 

f.1) 01 0,50 
f.2) 01 1,00 
f.3) 01 1,50 
f.4) 01 2,00 
f.5) 

Estudos de diagnósticos ou relatórios de 
concepção ou planos diretores 

01 2,50 
g) Plano Municipal de Saneamento Básico 01 2,50 

Total: 15,00 

 
Observação: Será aceita a apresentação de mais de um sistema por 

atestado, desde que os sistemas estejam perfeitamente explicitados e de 
acordo com o exigido no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. 

 
8.1.2. PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA 
O plano de trabalho apresentado na Proposta Técnica, conforme 

subitem 4.5. do Edital, será analisado e pontuado de acordo com os seguintes 
critérios: 

� Conteúdo, aplicabilidade e clareza do plano de trabalho – até 6,00 
(seis) pontos. 
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� Estrutura e abrangência do fluxograma/cronograma – até 3,00 

(três) pontos. 
� Coerência entre as inter-relações de atividades e precedências – 

até 2,00 (dois) pontos. 
 
A metodologia apresentada na Proposta Técnica, conforme subitem 

4.5. do Edital será analisada e pontuada de acordo com os seguintes critérios: 
� Conteúdo, aplicabilidade e clareza da metodologia – até 5,00 

(cinco) pontos. 
� Coerência das inter-relações de atividades e precedências – até 

3,00 (três) pontos. 
� Coerência com o plano de trabalho – até 3,00 (três) pontos. 
 
O fluxograma e o cronograma de atividades apresentados na 

Proposta Técnica, conforme subitem 4.5. do Edital serão analisados e 
pontuados de acordo com os seguintes critérios: 

� Fluxograma de Atividades – até 5,00 (cinco) pontos. 
� Cronograma de Atividades – até 5,00 (cinco) pontos. 
 
8.1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
O Organograma Funcional será analisado a funcionalidade do 

organograma apresentado na Proposta Técnica, de acordo com os seguintes 
critérios: 

� Clareza e funcionalidade – até 10,00 (dez) pontos. 
� Coerência com o Plano de Trabalho e Metodologia – até 4,00 

(quatro) pontos. 
 
A Infraestrutura de Apoio apresentada na Proposta Técnica será 

pontuada de acordo com os seguintes critérios: 
�  Adequabilidade das Instalações físicas – até 2,00 (dois) pontos. 
� Suporte de informática (equipamentos e softwares) - até 2,00 

(dois) pontos. 
 
8.1.4. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
Todos os profissionais da equipe técnica mínima deverão apresentar 

os respectivos currículos resumidos (máximo de duas páginas, dentro dos 
critérios estabelecidos no subitem 4.3 deste Edital), destacando as atividades 
semelhantes e compatíveis com o objeto da licitação e o período de sua 
execução. Os currículos deverão ser assinados pelo profissional, atestando a 
veracidade das informações, devendo ainda declarar a sua disponibilidade para 
participação nos trabalhos ora licitados. Os currículos deverão também ser 
assinados por um dos responsáveis técnicos da empresa proponente. 

Para todos os profissionais da equipe técnica mínima, com exceção 
do relacionados nas alíneas “f” e “g” do item 4.7 deste Edital, deverão ser 
apresentadas as respectivas Certidões de Registro do CREA (ou outro órgão 
regulador da profissão, quando existir). 

Para os profissionais identificados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do 
subitem 4.7 deste Edital, deverão ser apresentados atestados de capacidade 
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técnica, devidamente registrados no CREA, que comprovem explicitamente 
tanto as atividades exigidas quanto o tempo de experiência mínima exigido na 
função. 

Para os profissionais identificados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do 
subitem 4.7 deste Edital, o licitante deverá comprovar a vinculação societária 
ou empregatícia entre o profissional e o Proponente. 

Será atribuída a seguinte pontuação a cada um dos profissionais 
que tenham apresentado toda a documentação exigida e comprovada a 
qualificação exigida no subitem 4.7 deste Edital. 

 
Alínea do Subitem 4.7 Profissional Pontuação Máxima 

a) Coordenador 6,00 
b) Técnico Perfil 1 4,50 
c) Técnico Perfil 2 4,50 
d) Técnico Perfil 3 2,50 
e) Técnico Perfil 4 2,50 
f) Técnico Perfil 5 2,50 
g) Técnico Perfil 6 2,50 

Total: 25,00 

 
8.1.5. A pontuação da Proposta Técnica (NT) será o somatório dos 

pontos obtidos nos diversos tópicos que a compõem, de acordo com os 
critérios anteriormente apresentados. 

A pontuação da proposta técnica será efetuada com uma precisão 
de 02 (duas) casas decimais. 

 
8.2. A avaliação da Proposta de Preços será de acordo com o 

critério abaixo indicado, atribuindo um número de pontos de 0 (zero) a 100 
(cem) em função do desconto oferecido sobre o orçamento do Município de 
Montes Claros, da seguinte maneira: 

 
NP = 100 x _MI_ 
                    PC 
 
Onde: 
NP = Nota atribuída à Proposta de Preços de cada Licitante; 
MI = Média dos preços apresentados pelas licitantes habilitadas e do 

preço orçado pelo Município de Montes Claros; 
PC = Valor da Proposta considerada. 
Valor máximo da relação MI/PC será = 1 (um). 
 
A pontuação será efetuada com uma precisão de 2 (duas) casas 

decimais. 
 
8.2.1. Havendo diferença entre o preço unitário e o seu 

correspondente preço global, prevalecerá o cotado em preço unitário cabendo 
à CPLJ proceder à correção no valor global. 

8.2.2. Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: 
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� Em caso de discrepância entre o preço global e o preço unitário 

pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, prevalecerá o preço 
unitário, sendo corrigido o preço total; 

� Em caso de discrepância entre o valor por extenso e as 
respectivas cifras, prevalecerá o valor por extenso. Caso o proponente não 
aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada. 

 
8.3. No julgamento final de propostas serão consideradas as 

pontuações obtidas na Proposta Técnica e na Proposta de Preços, 
determinando-se a nota final através da seguinte fórmula: 

 
NF = 70 x NT + 30 x NP 
                    100 
 
Onde: 
NF = Nota final da Proposta da Licitante. 
NT = Pontuação da Proposta Técnica da Licitante. 
NP = Pontuação da Proposta Comercial da Licitante. 
 
A Comissão Permanente de Licitações verificará e decidirá pela 

Proposta mais vantajosa para o Município de Montes Claros, que será aquela 
que atender a todas as condições do Edital e seus Anexos e obtiver a maior 
nota final entre as propostas classificadas. 

 
8.3.1. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e 

outras informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
 
8.3.2. No local, data e hora designados, a CPLJ divulgará a ordem 

de classificação. 
 
8.3.3. Divulgada a ordem de classificação, a CPLJ dará vista das 

propostas, aos representantes dos proponentes. 
8.3.4 - Em qualquer fase da licitação, poderá a CPLJ promover 

diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, inclusive quanto à composição dos preços constantes da proposta 
formulada, desde que tais providências não importem em apresentação de 
novos documentos, que deveriam estar inseridos nos invólucros “A” ou “B” ou 
“C”. 

 
8.3.5. Dentro do prazo a ela concedido, a CPLJ: 
8.3.5.1. Desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não 

atenderem às exigências do Edital e da legislação pertinente ao objeto, bem 
como as que ofertarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, 
comparados aos praticados no mercado. 

8.3.5.2. Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta técnica ou 
do orçamento estimado, caberá à CPLJ encaminhar o processo ao setor 
requisitante para que o mesmo verifique a conformidade da proposta com os 
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preços correntes do mercado, os quais deverão ser registrados na ata de 
julgamento. 

8.3.5.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas o 
desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, ressalvada a observância da 
Lei Complementar nº. 123/06, quando for o caso. 

8.3.5.4. Lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos 
das desclassificações e da seleção efetuada, concluindo pela classificação 
ordinal dos proponentes. 

 
8.3.6. Dos atos praticados pela CPLJ, caberá recurso, na forma 

prevista na Lei nº. 8.666/93. 
8.3.6.1. As impugnações e os recursos, nos termos dos artigos 41, 

§1º e 109, respectivamente, da Lei nº. 8.666/93 poderão ser interpostas 
mediante petição a ser enviada para o e-mail licitamontes@hotmail.com, ou 
protocolizadas na sala de reuniões da CPLJ, localizada na Avenida Cula 
Mangabeira, n° 211, Sala 102, Centro, na Cidade de Montes Claros/MG. 

8.3.6.1.1. O Município de Montes Claros não se responsabilizará por 
impugnações e/ou endereçadas por outras formas ou outros endereços 
eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela CPLJ, e que, por 
isso, sejam intempestivas. 

 
8.3.7. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido 

interposto, ou decididos os porventura interpostos, a CPLJ remeterá o processo 
ao dirigente da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do 
objeto. 

8.3.8. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que 
forem inabilitados ou desclassificados e que não forem retirados pelos 
mesmos, permanecerão em poder da CPLJ pelo prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, sendo após esse prazo expurgado. 

 
8.3.9. É facultado à CPLJ no curso do procedimento sanear falhas, 

fazer complementação de insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter 
formal. 

 
8.3.10. Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº. 

123/06 será observado: 
8.3.10.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10 (dez por cento) superiores à melhor proposta classificada; 

8.3.10.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada terá oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão, sob pena de preclusão; 

8.3.10.3. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior 
deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta 
(ME ou EPP); 
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8.3.10.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa 

de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME’S ou 
EPP’S remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

8.3.10.5. No caso de equivalência de valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem enquadradas 
no disposto no subitem 3.3.10, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

8.3.10.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no 
subitem 3.3.10, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame; 

8.3.10.7. O procedimento previsto no item 8.3.10 somente será 
aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo 
empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, 
por sorteio. 

 
9. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO 

CONTRATO 
 
9.1. A autoridade competente homologará o resultado da licitação e 

adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame, convocando o 
adjudicatário a assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias 
consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo 
junto a Unidade Requisitante. 

 
9.2. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 
situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar 
a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente 
da cominação do artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 

 
9.3. Decorrido o prazo do subitem 9.1, dentro do prazo de validade 

da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a 
assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às 
seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

I) multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
II) impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 2 (dois) anos. 
9.3.1. A multa de que trata o subitem 9.3. deverá ser recolhida no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa 
que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
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10. DO CONTRATO E DO PRAZO 
 
10.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, 

inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº. 8.666/93 observadas suas 
alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito 
público. 

 
10.2. O contrato poderá, com fundamento nos preceitos de direito 

público, ser rescindido pelo Município de Montes Claros a todo e qualquer 
tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 
simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 
10.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no 

Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 
 
10.4. O prazo de vigência do contrato terá início a partir da data de 

assinatura e término 180 (cento e oitenta) dias após o término do prazo de 
execução. 

10.4.1. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias, de acordo 
com o cronograma de execução previsto no Anexo I - Termo de Referência, 
contados da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada 
observada os prazos de paralisação, podendo sofrer prorrogação na ocorrência 
de hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93, quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais 
requisitos das normas pertinentes. 

 
10.5. Para execução do contrato será exigida da sociedade 

empresária vencedora do certame certidão de regularidade do ART perante o 
CREA-MG, bem como a anotação de responsabilidade técnica no CREA-MG. 

 
10.6. Da Garantia de Execução Contratual: 
10.6.1. Para garantia da execução do contrato, serão exigidos, 05 

(cinco) dias úteis antes da assinatura, garantia de execução correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, observadas as disposições do 
artigo 56, da Lei nº. 8.666/93. Quando o contrato for alterado, ou quando tiver 
seus preços reajustados, a garantia deverá ser reforçada em idênticas 
proporções. 

 
10.6.2. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados 

por cláusula de impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos 
compulsoriamente. 

10.6.3. O Seguro-Garantia, quando escolhido, será realizado 
mediante entrega da competente apólice, emitida por entidade legalmente 
autorizada, com funcionamento no Brasil, em favor exclusivamente do 
Município de Montes Claros, garantindo a total execução do Contrato. 

10.6. 4. Em caso de opção pela Fiança Bancária, esta deverá ter as 
assinaturas dos emitentes com firma reconhecida, além de vir acompanhada 
de cópia autenticada do Estatuto Social do banco emitente, onde fique 
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consignado que este, estatutariamente, é autorizado a expedir Fiança 
Bancária, bem como, cópia autenticada da Ata que elegeu a última diretoria. 

10.6.4.1. Se a opção recair por fiança bancária, deverá constar do 
documento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 
827 e seguintes do Código Civil. 

10.6.5. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou 
restituída em até 90 (noventa) dias após o término do prazo contratual, 
mediante requerimento, e quando em dinheiro, atualizados monetariamente, 
descontados os eventuais débitos e multas aplicadas a mesma. 

9.6.5.1. Em caso de inadimplência, perderá o adjudicatário o direito 
à restituição de sua garantia, sendo esta recolhida aos cofres do Município ou 
se for necessário: 

a) Utilizada para quitação de débitos trabalhistas. 
b) Utilizada pela contratante para reembolso de possíveis danos 

causados pela contratada às instalações físicas, a terceiros, etc., em sendo 
comprovada a prática de ato com dolo ou culpa. 

10.6.6. A Contratada perderá a “caução de garantia do contrato” em 
favor do Município de Montes Claros, se por culpa da mesma for promovida 
rescisão contratual. 
 

10.7. Considerando possíveis fatores exógenos que possam auferir 
a necessidade de ampliação do período contratual, definem-se os critérios 
possíveis de reajustes. 

 
R = P0 x [ ( I1/I0 ) - 1 ] onde: 
R = valor do reajustamento. 
P0 = valor da medição a preços referenciados à data base contratual. 

 
Valor do índice setorial da "Consultoria" publicado pela Revista Conjuntura 
Econômica da FGV - Coluna 39. 

 
I1 – no 12º mês após o 1º mês anterior ao da data base contratual (I0). 
I0 – no 1º mês anterior ao da data base contratual (I0 - 1). 

 
10.8. O Município de Montes Claros se reserva o direito de aumentar 

ou diminuir os quantitativos dos serviços objeto desta licitação, até o limite 
máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a ser assinado, 
mediante a formalização de Termo Aditivo. 

 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias do mês 

subsequente ao serviço executado, mediante apresentação de nota fiscal, na 
Unidade Gestora. 

11.1.1. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de: 
I - cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, específica deste 
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contrato, com preenchimento dos campos 15 e 16 com o nome do Município de 
Montes Claros, tomador dos serviços referentes a presente contratação; 

II - cópia autenticada da Guia da Previdência Social; 
III - comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas 

nos incisos I e II supra, conforme determinações do INSS. 
11.1.3. Termo de Recebimento do Produto ou do Relatório de 

Andamento, conforme estabelecido no Anexo I - Termo de Referência, emitido 
após sua aprovação pelo Grupo de Trabalho, e firmado pelo seu coordenador e 
pelo servidor indicado para acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual. 

11.1.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do 
país. 

 
11.2. Juntamente com a Nota Fiscal, a Contratada deverá 

apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e CND do INSS. 
 
11.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 

contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas no 
Edital, para cada etapa prevista no cronograma. 

 
11.4. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto 

pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram 
impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
11.5. A despesa referente aos serviços objeto da presente licitação 

será empenhada na dotação orçamentária nº: 02.03.06.15.451.52.2.119-
3.3.90.39.99-0000- Ficha 744. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1. Do Contratante: 
12.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto 

desta licitação; 
12.1.2. Aplicar à sociedade empresária vencedora penalidades, 

quando for o caso; 
12.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta 

solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 
12.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após 

a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 
12.1.5. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer 

sanção; 
12.1.6. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer 
título (CRFB/1988, artigo 158, I); 

12.1.7. Caberá ao Gestor da Unidade designar ocupante de cargo 
efetivo de Engenheiro ou Arquiteto para acompanhamento e fiscalização da 
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execução contratual e efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
correspondente, junto ao CREA/MG. 

12.1. 8. Compete ao fiscal da execução contratual: 
I. Emitir Ordem de Serviço e de paralisação; 
II. Emitir Termo de Recebimento do Produto ou do Relatório de 

Andamento, conforme estabelecido no Anexo I - Termo de Referência, após 
sua aprovação em reunião específica do Grupo de Trabalho; 

III. Fiscalizar a execução dos serviços; 
IV. Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os 

serviços não estiverem sendo prestados de forma satisfatória; 
V. aplicar as penalidades previstas no Edital; 
VI. 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. 

12.1.8.1. As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do fiscal da execução contratual deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
12.2. Do Contratado: 
12.2.1. Garantir o cumprimento do contrato, executando o objeto 

desta licitação nas especificações e condições exigidas no Edital e no preço 
avençado, que será realizado por pessoal especializado, devidamente 
credenciado pela sociedade empresária Contratada, de acordo com a 
fiscalização da Secretaria; 

12.2.2. Executar os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
conforme previsto no cronograma, após a emissão da Ordem de Serviço, com 
rigoroso atendimento às normas técnicas aplicáveis aos serviços desta 
natureza; 

12.2.3. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, 
emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços 
contratados, bem como cumprir, rigorosamente, todas as obrigações 
trabalhistas e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução 
dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios 
coletivos; 

12.2.4. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas de higiene e segurança do trabalho, cabendo-lhe fornecer aos mesmos 
os equipamentos de proteção e segurança individuais contra riscos de 
acidentes e da ação de agentes nocivos à saúde, seguindo as normas do 
Ministério do Trabalho; 

12.2.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus 
empregados ao Contratante e ou a terceiros; 

12.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.2.7. Os funcionários da Contratada são de responsabilidade única 
e exclusiva da mesma, ficando, portanto, garantido ao Contratante o 
ressarcimento por qualquer dano causado por funcionário da Contratada; 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
12.2.8. Cumprir o Anexo I - Termo de Referência parte integrante do 

Edital. 
 
13. DAS PENALIDADES 
 
13.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de 

execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento 
contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 
87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, 

por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o 
contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e 
impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração 
Pública Municipal, até que seja promovida a reabilitação, facultado a 
Contratada o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 
13.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima 

poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 
 
13.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” 

e “d” do subitem 13.1, caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados 
da intimação. 

13.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do subitem 
13.1, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da intimação. 

 
13.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades 

acima dispostas será dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá 
o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
13.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos 
motivos para a referida rescisão são os previstos no artigo 78 da Lei nº. 
8.666/93. 

 
13.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente 

de qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos 
seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou recuperação judicial e extrajudicial da Contratada; 
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c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações 

assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
e) mais de 02 (duas) advertências. 
 
13.7. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, 

declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse 
público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 
13.8. A aplicação de penalidades previstas para os casos de 

inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de 
competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do §3º, do artigo 87, 
da Lei nº. 8.666/93. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por 

apresentarem documentação e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente 
Tomada de Preços. 

 
14.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 
14.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será 

assinada pela CPLJ e representantes credenciados dos proponentes. 
 
14.4. Recomendam-se aos proponentes que estejam no local 

marcado, com antecedência de 10 (dez) minutos do horário previsto. 
 
14.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.6. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes 

qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 
a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da 

licitação. 
 
14.7. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital 

serão sanados pela CPLJ, obedecida à legislação vigente. 
 
14.5. Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
I - Termo de Referência; 
II - Planilha de Valores Estimados; 
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III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 
IV - Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica; 
V - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 
VI - Modelo de Carta de Credenciamento; 
VII - Minuta do Contrato. 
 
14.6. Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de 

Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta 
licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
Montes Claros-MG, 04 de agosto de 2014. 
 
 
 

Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
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01 - APRESENTAÇÃO 
 
Este documento sistematiza a conceituação, as orientações 

metodológicas e as características técnicas para a elaboração do Plano de 
Saneamento Básico de Montes Claros (PSB/MOC), conforme prevê a Lei 
Nacional de Saneamento Básico - Lei nº. 11.445/2007 e o Decreto nº 
7.217/2010, nos termos das funções do Poder Público Municipal, no exercício 
da titularidade dos serviços de saneamento básico. O Plano abrangerá os 4 
(quatro) componentes do Saneamento Básico: abastecimento de água potável, 
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esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Entre os grandes desafios postos à sociedade brasileira, o acesso 
universal ao saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade pode 
ser considerado como uma das questões fundamentais do momento atual das 
políticas sociais. Desafio que coloca a necessidade de buscar as condições 
adequadas de gestão dos serviços. 

 
02 - CONTEXTUALIZAÇÃO / ANTECEDENTES 
 
2.1 - Caracterização do Município de Montes Claros 
 
2.1.1 - Localização 
 
O Município de Montes Claros localiza-se na região norte do Estado 

de Minas Gerais, estendendo-se por 3.568.941km2, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE1, com altitude média de 638 metros 
acima do nível do mar e sua sede situa-se as coordenadas geográficas 
16º43’41’’ de latitude sul e 43º51’54’’ de longitude oeste. 

Montes Claros está inserida na Macrorregião Nordeste e 
Microrregião de Montes Claros, fazendo divisas com os Municípios de São 
João da Ponte e Capitão Enéas ao Norte, Juramento, Glaucilândia, Bocaiúva e 
Claro dos Poções a Sul, Francisco Sá a Leste e São João da Lagoa e Coração 
de Jesus a Oeste. Distante 418 km da capital mineira, o acesso ao município a 
partir da capital pode ser feito através da Rodovia BR-135. 

 
2.1.2 - Aspectos Físico-Territoriais 
 
2.1.2.1 - Clima 
Segundo a classificação de Köppen, o clima de Montes Claros se 

enquadra no tipo Aw, isto é tropical chuvoso, quente e úmido, com inverno 
seco apresentando temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC e 
verão chuvoso2. 

O município é caracterizado por apresentar temperatura média3 
anual de 24,2ºC, oscilando entre mínima média de 16,8ºC e máxima média de 
29,2ºC. A precipitação média anual4 é de 1.060mm. 

 
2.1.2.2 - Recursos Hídricos 
O Município está situado na região do Alto Médio São Francisco, ao 

Norte do Estado de Minas Gerais. Em sua maior parte, está inserido na bacia 
hidrográfica do Verde Grande e seus afluentes, dos quais um dos principais é o 
                                                           
1 In: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314330>. 
2 PATRUS, M.L.R.A.; SANTOS, A.C.S. dos; FIGUEREDO, V.L.S.; MATOS, A.R. e MENEZES, I.C.R. 
Parcela minera da bacia do rio São Francisco: caracterização hidroclimática e avaliação dos recursos 
hídricos de superfície. In: PINTO, C.P. e NETO, M.A.A. (ed). Bacia do São Francisco: geologia e recursos 
naturais. Belo Horizonte: SBG-MG, 2001, p. 285-326.   
3
 In: <http://www.climatempo.com.br/climatologia/164/montesclaros>. 

4
 In: <http://www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/div_ind-

com/pdf/Dados%20da%20cidade%20de%20Montes%20Claros.pdf>. 
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rio Vieira, principal corpo d’água inserido no perímetro municipal, e seus 
afluentes, como os córregos Cintra, Bicano, Vargem Grande e Melancias. 
Outros corpos d’água de relevância no entorno são: Rio Picuí, rio dos Porcos, 
Córrego dos Bois, Córrego do Cedro, rio Canoas, Ribeirão Traíras, rio São 
Lamberto, rio do Vale, Riachão e rio Pradinho. 

 
2.1.2.3 - Vegetação 
 
O Município caracteriza-se por localiza-se em uma área de transição 

entre as regiões florestais e de vegetações abertas (cerrados, caatingas, 
campos de altitude). A cobertura vegetal do município caracteriza-se 
principalmente como Cerrado Caducifólio, Cerrado Subcaducifólio e, em menor 
grau, Cerrado Superemifólio5. 

Em relação à bacia hidrográfica do Rio Vieira, a principal do 
município e na qual está inserido o perímetro urbano, a vegetação natural em 
2009 representava 293km2, compreendendo a cerca de 51,1% da superfície 
total da bacia, sendo que em 1989 a mesma compreendia 265 km2, ou 46,5% 
da área da bacia, concluindo-se que foi registrado uma recuperação de 10,5% 
da cobertura vegetal natural em vinte anos6. 

A ocupação por pastagens na mesma bacia, decorrente da ação 
antrópica, em 2009 representava 176km2, ou 30,8% da área municipal. Desta 
forma, é possível visualizar que, em 2009, vegetação natural e campos de 
pastagens, juntos, representava 77,3% da composição da bacia do Rio Vieira. 

 
2.1.3 - Aspectos Socioeconômicos 
 
2.1.3.1 - Base Econômica 
 
A economia municipal é diversidade pelas atividades agropecuárias, 

indústrias e setor terciário, com predominância deste último. Nas atividades 
agrícolas, as principais culturas, em termos de produção, são: cana-de-açúcar, 
mandioca, milho e laranja. Em relação às atividades industriais, se destacam 
os seguintes ramos fabris: produtos alimentícios, indústria metalúrgica e 
construção, com destaque recente à indústria de calçados7. 

 
2.1.3.2 - PIB Setorial 
 
Com fundamento nos dados da Fundação João Pinheiro (2009), 

foram analisados os valores da participação dos setores Agropecuária, 
Indústria e Serviços, sendo a média apresentada no gráfico a seguir: 

 
 
 
 

                                                           
5 In: <http://www.montesclaros.mg.gov.br>. 
6 In: <http://www.revista.ufpe.br/rbgfe/index.php/revista/article/viewFile/199/266>. 
7  In: <http://licht.io.inf.br/mg_mapas/mapa/cgi/iga_comeco1024.thm>. 
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2.1.3.3 - População 
Segundo Censo realizado pelo IBGE em 20108, o Município de 

Montes Claros possuía 361.915 (trezentos e sessenta e um mil, novecentos e 
quinze) habitantes, sendo a população residente rural de 17.488 (dezessete 
mil, quatrocentos e oitenta e oito) e urbana 344.427 (trezentos e quarenta e 
quatro mi, quatrocentos e vinte e sete) pessoas. 

População estimada do IBGE para 20139 é de 385.898 (trezentos e 
oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito) habitantes. 

 
2.1.3.4 - Dinâmica de Crescimento Populacional 
 
De acordo com informações dos Censos 2000 e 2010 do IBGE, a 

taxa de crescimento geométrico do município no período é de 1,66%, sendo 
maior que a média dos municípios mineiros, que é de 0,49% no mesmo 
período, e ao Estado de Minas Gerais como um todo, de 0,91%. 

 
2.1.3.5 - PIB Per Capita 
 
Através das informações do Censo 2010 do IBGE, o valor do PIB per 

capita do Município é de R$12.436,53, estando abaixo do PIB per capita do 
Estado de Minas Gerais em 2010, que é de R$17.932,0010. 

 
2.1.3.6 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM foi criado 

para medir o nível de desenvolvimento humano dos municípios a partir de 

                                                           
8 In: < http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=314330&idtema=1&search=minas-
gerais|montes-claros|censo-demografico-2010:-sinopse->. 
9  In: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314330&search=minas-
gerais|montes-claros|infograficos:-informacoes-completas>. 
10 In: <http://www.fjp.gov.br/index.php/banco-de-noticias/36-noticias-em-destaque/1974-fundacao-joao-
pinheiro-divulga-o-pib-dos-municipios-de-minas-gerais>. 

Agrícola (3%)

Industrial (24%)

Serviços (73%)
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indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade 
(esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 
(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). 

Com base nos dados do Atlas Brasil 201311, o IDH do Município de 
Montes Claros no ano base 2010 é de 0,770, ou seja, na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto, ocupando a 17ª posição no Estado de Minas 
Gerais, e acima do IDH estadual que é de 0,73112. 

 
2.2 - Caracterização do Saneamento Básico em Montes Claros 
 
2.2.1 - Caracterização dos Sistemas Abastecimento de Água 
 
O Sistema de Abastecimento de Água do Município de Montes 

Claros é operado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA 
desde novembro de 1976. São três sistemas produtores (ETA Verde Grande, 
ETA Morrinhos e poços profundos – acionados apenas em situações 
emergenciais) que produzem, segundo dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento – SNIS (2011), um volume total de 
25.086.890m3 de água por ano (cerca de 795 l/s). 

 
2.2.1.1 - Sistema Produtor de Água 
 
2.2.1.1.1 - Mananciais Superficiais 
O Município de Montes Claros está inserido na Bacia do Rio São 

Francisco, além de ser banhado pelos Rios Vieira, Cedro, Verde Grande, 
Pacuí, São Lamberto e Riachão. Há também as Lagoas Tiriricas, Lagoão, 
Periperi, São João, Brejão, Garça, Vereda dos Caetanos, Mombuca, São 
Jorge, Freitas, Matos e Barreiros. 

Na sequencia informações sobre os principais mananciais 
envolvidos no sistema de abastecimento de água sob gestão da COPASA. 

 
� Barragem de Juramento 
A Barragem de Juramento está inserida numa Reserva Particular do 

Patrimônio Natural- RPPN, no município de Juramento, e é formada pelos rios 
Juramento, Saracura e Canoas - que pertencem a sub-bacia do Rio Verde 
Grande, bacia do Rio São Francisco. 

Foi construída em 1982 pela COPASA, e possui uma área inundada 
de 7,63km², com uma profundidade média de 9,1m e um volume de água 
acumulado de 45 bilhões de litros13. A barragem é de propriedade da COPASA 
e é administrada pela empresa desde a sua construção. 

 
� Rio Pacuí 
O rio Pacuí nasce no município de Glaucilândia, percorrendo uma 

distância de 218,95km até sua foz entre os municípios de Ibiaí e Ponto Chique, 

                                                           
11 In: <http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/montes-claros_mg>. 
12 In: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php.?sigla=mg&tema=idhm>. 
13 In: <http://www.bvsde.paho.org/brasil21/vi-054.pdf>. 
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onde deságua no rio São Francisco. Vários rios e córregos na bacia do rio 
Pacuí são intermitentes, especialmente, nos períodos de estiagens mais 
severas14. 

 
� Rio Vieira 
O Vieira é uma importante microbacia hidrográfica, que faz parte da 

bacia do rio Verde Grande. O rio nasce na Fazenda dos Vieira, a 8 km da sede 
do município de Montes Claros, norte do estado de Minas Gerais, drena o 
centro da cidade, toma a direção norte do município e deságua a nordeste, no 
Rio Grande, na Fazenda Canací, município de Capitão Enéas15. 

Seu percurso é de aproximadamente de 75 km, ele possui vários 
afluentes e subafluentes, entre eles o rio Cedro, o córrego dos Mangues, 
córrego Pai João e o córrego Vargem Grande dentre outros. O rio corta a 
cidade de montes Claros e nela recebe uma grande carga de efluentes (ETE e 
clandestinos) por isso podemos afirmar que a qualidade da água do Vieira se 
encontra comprometida16. 

 
� Córrego Pai João 
O córrego Pai João nasce dentro do Parque Estadual da Lapa 

Grande, e possui dois pontos em que foram criadas pequenas barragens de 
nível para captação de água: 

 
� Barragem Lapa Grande: a barragem está localizada dentro do 
Parque Estadual da Lapa Grande, e se dá através de pequeno 
alteamento no leito do córrego Pai João; 
 
� Barragem Pai João: em períodos de estiagem, o curso d'água e a 
pequena barragem de nível executada para captação de água 
secam, sendo necessário captar água do manancial subterrâneo. 
 
� Rio Rebentão dos Ferros 
Assim como na Barragem Pai João, em períodos de estiagem o rio 

Rebentão dos Ferros não apresenta disponibilidade hídrica suficiente, sendo 
necessário realizar captação complementar no manancial subterrâneo.  

 
2.2.1.1.2. Manancial Subterrâneo 
 
� Pai João - 3 poços 
Nas proximidades da barragem Pai João há três poços profundos 

que operam em períodos de baixa disponibilidade de vazão ou seca do leito do 
rio. Esses poços são utilizados apenas em situações emergenciais devido à 
qualidade do manancial subterrâneo (elevada dureza). 

 
� Rebentão dos Ferros - 2 poços 

                                                           
14 In: <http://www.cbhjequitaiepacui.org.br/bacias-hidrograficas/bacia-pacui>. 
15 In: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Vieira>. 
16 In: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde_Grande>. 
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Há dois poços profundos na região da captação superficial do rio 

Rebentão dos Ferros, que podem ser utilizados para suprir ou complementar a 
necessidade de abastecimento em períodos de baixa vazão disponível no rio, 
porém os poços não operam simultaneamente a fim de evitar sobrecarga no 
manancial subterrâneo. 

 
2.2.1.1.3. Captação de Água Bruta 
 
� Captação Juramento 
A captação do Rio Juramento localiza-se na barragem do 

Juramento, e é realizada por meio de uma torre de captação com diversas 
comportas. A vazão de captação é de cerca de 550 a 620 l/s de água bruta, e é 
aduzida por gravidade. Até a ETA Verde Grande. A captação opera 24h/dia e 
foi construída em 1982. Trata-se do principal sistema de captação para o 
abastecimento do município de Montes Claros. 

Atualmente, o nível de água está muito baixo (apenas 38% de sua 
capacidade), devido à seca que já se prolonga por 3 anos consecutivos. É o 
nível mais baixo já registrado no manancial. Em relação à qualidade da água, 
observa-se baixa turbidez. 

 
� Captação Pacuí-Porcos 
A captação Pacuí-Porcos foi a primeira a compor o sistema de 

captação de água bruta do município. É realizada através de um túnel de 
transposição do Rio Pacuí, seguindo para uma barragem de acumulação 
(Represa de Porcos), de onde é feita a captação que segue por gravidade para 
a ETA Morrinhos. 

Atualmente, a vazão média de captação gira em torno de 30 a 50 
L/s. 

Existe projeto de ampliação da cota máxima da barragem do 
reservatório de captação, aumentando a capacidade deste último e melhorando 
a disponibilidade hídrica. 

 
� Captação Lapa Grande 
Trata-se da captação mais nova do sistema de captação de água 

bruta de Montes Claros, é realizada a fio d'água na barragem Lapa Grande, 
dentro do Parque Estadual da Lapa Grande. 

Na barragem localizam-se as tomadas de sucção das bombas de 
adução de água bruta. Atualmente, esta captação opera com, em média, 175 
L/s. 

 
� Captação Pai João 
A captação do córrego Pai João é feita a fio d'água, através de uma 

pequena barragem de nível no leito do córrego, seguindo através de tubulação 
enterrada até um reservatório de sucção, de onde conjuntos motobomba 
recalcam a água bruta até a ETA Morrinhos. A capacidade desta captação é de 
cerca de 70 L/s. 

Devido à baixa disponibilidade hídrica, em certas épocas do ano o 
leito do rio seca por completo. Nestes casos, a captação superficial deixa de 
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operar e o enchimento do reservatório de sucção é feito através de 3 poços 
profundos. Nestes casos, os poços operam 24h/dia, com vazão total de cerca 
de 37L/s. Como a outorga destina-se para uso humano, é permissível a 
captação em 24h/dia. Quando a captação superficial funciona a contento, os 
poços operam ocasionalmente somente para a manutenção do regime 
operacional das bombas, com operação de16h/dia. 

 
� Captação Rebentão dos Ferros 
A captação do rio Rebentão dos Ferros é feita de maneira similar à 

do Pai João, realizada superficialmente através de barragem no leito do rio, a 
vazão disponibiliza atualmente é de cerca de 60 a 70 L/s (podendo chegar a 
130 L/s) 

Em relação aos dois poços profundos disponíveis para alinhamento, 
a vazão de cada um deles é de 10 L/s, mas reforça-se que os poços não 
operam simultaneamente. 

 
2.2.1.1.4. Adução de Água Bruta 
 
� Adução Juramento 
A adutora de água bruta que leva, por gravidade, a água da 

captação à ETA Verde Grande possui 2 tubulações de ferro fundido de 800 mm 
e 900 mm de diâmetro, com um comprimento linear de aproximadamente 500 
m. Ao longo do trajeto, existem 4 trechos de travessia aérea- 3 sobre vales e 1 
sobre curso d'água- onde as 2 tubulações se unem em uma só tubulação de 
aço e com diâmetro de 1200mm. 

Originalmente, foi implantada somente a linha de 800mm, porém, o 
projeto original da adutora já previa a implantação futura da linha de 900mm e, 
portanto, a execução destas travessias já foi realizada com o diâmetro 
adicional de forma a comportar uma eventual aplicação de capacidade, até o 
limite máximo da outorga do sistema, cerca de 1100 L/s. 

Atualmente, a linha de 900 mm está inoperante, para que seja 
ativada, é necessário realizar a interligação final da última travessia aérea com 
o trecho de adutora que chega à ETA. Esta interligação está prevista para ser 
feita após a ampliação da ETA Verde Grande. 

 
� Adução Pacuí- Porcos 
A adução de água bruta é realizada através de tubulação de aço 

carbono, implantada em 1932, com diâmetro de 250 mm e 6500 m de extensão 
total até a Eta Morrinhos. Ampliação da adução em fase de projeto. 

 
� Adução Lapa Grande 
Na barragem Lapa Grande inserida no Parque Estadual da Lapa 

Grande, localizam-se as tomadas de sucção das bombas de adução de água 
bruta. A partir das bombas, é realizado o recalque através de tubulação de 
ferro fundido com diâmetro 400 mm até uma caixa de transposição, de onde 
seque por gravidade por uma tubulação de ferro fundido de diâmetro 500 mm, 
por aproximadamente 8 km, até ETA Morrinhos. 
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Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de adução de água bruta (2+2) 4 Q=276 m³/h, 150 cv 

 
Como o desnível altimétrico desta caixa de transposição em relação 

à ETA Morrinhos é relativamente pequeno (cerca de 7 m), existe projeto para 
interligação do recalque de água bruta diretamente à tubulação de adução de 
água bruta, a fim de melhorar as condições de recalque e aumentar a 
capacidade de adução. 

A concentração de CaCO3 da água bruta é relativamente alta, 
girando em torno de 140 a 150 mg/l. 

 
� Adução Pai João 
A adução da água bruta é feita por recalque a partir do reservatório 

de sucção até a ETA Morrinhos, por meio de tubulação de ferro fundido de 
diâmetro 300 mm e extensão total de aproximadamente 3000m. 

 
Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de adução de água bruta (1+1) 2 Q=180 m³/h 
H=95 mca 

100 cv 

 
���� Adução Rebentão dos Ferros 
A água bruta capitada segue por gravidade por uma tubulação de 

ferro fundido com juntas de chumbo, de diâmetro 350 mm, por um trajeto de 
5000m, até os conjuntos motobombas que realizam a adução de água bruta 
até a ETA Morrinhos através de tubulações de recalque de ferro fundido com 
juntas de chumbo com diâmetro 300 mm, por aproximadamente 12000m. 

Quando é realizada captação nos poços, a água é rescaldada 
através de tubulação de ferro fundido de diâmetro 200 mm até os conjuntos 
motobombas. Um poço dista 400 m destes últimos, e o outro, 600 m. 

O sistema consegue aduzir até cerca de 60 L/s por gravidade, sendo 
que as bombas atuam como “boosters” e, portanto aumentando a capacidade 
de adução para até 160 L/s, porém essa condição só ocorre em função da 
demanda e com um elevado nível na barragem de captação, do contrário, o 
sistema é desligado e opera com “by-pass”, somente por gravidade. No caso 
de operação com os poços profundos, o sistema também opera em “by-pass”. 

A concentração de CaCO3 da água bruta deste manancial também é 
bastante alta, tanto na captação superficial quanto na proveniente dos poços. 

Existe projeto para substituição dos conjuntos motobomba atuais por 
conjuntos multiestágio instalados axialmente à tubulação. 

 
 

Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de adução de água bruta (1+1) 2 Q=160 m³/h, 250 cv 
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2.2.1.1.5. Estações de Tratamento de Água 
 
� ETA Verde Grande 
A ETA Verde Grande recebe todo o volume captado na barragem 

Juramento, é do tipo convencional, com capacidade nominal de 450 L/s e 
operando atualmente com vazões médias de 550 a 620 L/s. Normalmente, por 
conta da boa qualidade da água bruta, a ETA opera em sobrecarga, diminuindo 
a vazão de tratamento somente nos eventos de aumento de turbidez de água 
bruta (usualmente, no verão ou quando ocorre inversão térmica no reservatório 
da barragem do juramento). Em média, a água bruta chega com turbidez de 3,4 
a 8,5 NTU. 

Este sistema é responsável por cerca de 70% do abastecimento de 
água do município de Montes Claros. 
 

� Floculadores / Decantadores 
A água bruta chega da adutora numa canaleta de chegada ao 

floculador, onde se dosa sulfato de alumínio e a solução de cloro dissolvido, 
para então adentrar as 8 câmaras do floculador. Atualmente, pelo fato de a 
turbidez da água de entrada ser baixa, os misturadores mecânicos não estão 
em funcionamento, sendo que neste caso a mistura e coagulação/ floculação 
ocorrem hidraulicamente. 
 

Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Misturas mecânicos de fluxo axial 8 150 s-1 5 cv 

 
Na saída do floculador, existe uma caixa de onde sai a tubulação 

que destina a água aos decantadores.  
A chegada aos decantadores é feita através de uma canaleta de 

distribuição, com placas distribuidoras de madeira na entrada das câmaras. 
Existem 2 decantadores operando em paralelo. É realizada operação de 
limpeza manual nos decantadores, em média, 4 a 5 vezes ao ano; neste caso, 
o decantador em questão tem a operação interrompida, é isolado e esvaziado 
para a limpeza do fundo, sendo que a vazão total de tratamento é direcionada 
ao decantador restante até a conclusão da operação de limpeza. 

 
� Filtros de Areia 
Após a decantação, a água bruta é direcionada aos filtros de areia 

convencionais, de fluxo descendente. Os filtros são automatizados, porém, a 
operação deles atualmente é feita manualmente. A campanha dos filtros dura, 
em média, de 36 a 48 horas. 

Existe um reservatório enterrado sob os filtros de areia, que, além de 
armazenamento de água tratada, também serve como tanque de contato de 
cloro dissolvido e ácido fluorsilícico. Deste, a água flui por gravidade a um 
tanque pulmão que abastece as bombas de adução de água tratada. 

A retrolavagem é realizada através do reservatório de 
contralavagem, que fornece através de gravidade a água necessária à 
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operação de limpeza dos filtros. O reservatório é preenchido através de bomba 
centrífuga, que recalca água do reservatório de água tratada na saída dos 
filtros de areia. 

 
Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de preenchimento do reservatório de 
contralavagem (1+1) 

2 N/D* 7,5 cv 

* Plaqueta em branco 

� Dosagem Química 
A água necessária à diluição do cloro gás é fornecida através de 

bomba centrífuga, conectada ao reservatório de água tratada na saída dos 
filtros de areia. O agente floculante, sulfato de alumínio, é disponibilizado em 
contentores de 1 m³ e dosado diretamente por gravidade, através de flauta 
dosadora, na canaleta de entrada das câmaras floculadoras. 
 

Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de diluição de produtos químicos 
(1+1) 

2 Q=14,4 m³/h 
H=36 mca 

N/D 

 
� Tratamento de Lodo 
Atualmente, o lodo coletado nos floculadores, decantadores e 

retolavagem dos filtros de areia é diluído no rio Verde Grande. Existe projeto 
para a implantação futura de UTR (Unidade de Tratamento de Resíduos). 

 
� ETA Morrinhos  
A ETA Morrinhos recebe água bruta das captações supracitadas 

para tratamento convencional. Ela foi implantada em 1932. 
As águas provenientes das várias captações chegam numa caixa de 

entrada, onde se equalizam para a entrada no sistema, onde é dosado sulfato 
ferroso e cloro dissolvido, e seguem daí para os floculadores dotados de 
chicanas de fluxo vertical. 

Daí segue para uma canaleta de distribuição, onde entram nos 2 
decantadores disponíveis. Dos decantadores, a água segue para os filtros de 
areia. 

A água filtrada, após dosagem de cloro dissolvido e ácido 
fluorsilícico, segue para os reservatórios R1 e R2, localizados dentro da área 
do ETA, para reservação e distribuição. 

A participação da chegada de água bruta entre as captações é feita 
aproximadamente da seguinte forma: 

� Pacuí-Porcos: 30 a 50 L/s 
� Lapa Grande: 170 a 180 L/s 
� Pai João: 30 a 40 L/s 
�Rebentão dos Ferros: 70 a 120 L/s 
A capacidade nominal da ETA é de 250 L/s, porém em condições 

favoráveis, opera com vazão de até 450 L/s. Atualmente, devido à situação de 
estiagem e consequente depreciação da qualidade da água bruta, está 
operando com vazão de 300 a 320 L/s. 
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2.2.1.2. Sistema de Distribuição de Água tratada 
 
2.2.1.2.1. Adução de Água Tratada 
 
� ETA Verde Grande 
 
� Adução de Água Tratada 

 
A adução de água tradada é realizada através de 3 conjuntos 

motobombas centrífugas horizontais bipartidas interligadas ao tanque pulmão 
de água tratada, operando atualmente com vazão total de 600 L/s, 24h/dia. 
 

Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Conjuntos elevatórios de água tratada 
(atuais- 2+1) 

3 Q=900 m³/h, 
H=117,9 mca 

700 cv 

 
A tubulação de adução de água tratada possui 2 trechos, um do 

ponto original de 1982, de 600 mm, em ferro fundido com alguns trechos 
emaço carbono, e 3 stand pipes; e outro, de 700 mm, todo em ferro fundido, de 
2007, já visando a ampliação futura, com 4 stand pipes. A jusante dos stands 
pipes, a água segue por gravidade até o reservatório R3, localizado dentro da 
área do município, para posterior distribuição. O trecho dos stands pipes até o 
reservatório R3 dista aproximadamente 15 km em linha reta. 

 
2.2.1.2.2. Subadução de Água Tratada 
 
O sistema de distribuição conta com diversos reservatórios, 

conforme será descrito mais adiante; o reservatório R3 é o maior deles, e 
fornece água para os reservatórios R5 e R2 (localizado na ETA Morrinhos), 
através de bombas elevatórias de água tratada. A adução para o R2 é feita 
através de linha de recalque de diâmetro 300 mm, de ferro fundido, por 
aproximadamente 300 m. A adução para o R5 possui 4000 m de extensão de 
tubulação de ferro fundido de diâmetro 350 mm. 

Para os casos em que não existe altura manométrica do R3 
disponível para distribuição direta, existe um reservatório auxiliar elevado, para 
o qual existe de adução de ferro fundido de 150 m de extensão, com diâmetro 
200 mm. 
 

Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de adução de água tratada para o 
reservatório R2(1+1) 

2 Q=324 m³/h 
H=43,4 mca 

75 cv 

Bombas de adução de água tratada para o 
reservatório R5(1+1) 

2 Q=134 m³/h 
H=91,2 mca 

250 cv 

Bombas de adução de água tratada para o 
reservatório auxiliar 

2 Q=260 m³/h 
H=24 mca 

40 cv 
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2.2.1.2.3. Centro Operacional e Sistema de Reservação. 
 
O Centro Operacional da COPSA concentra as áreas de 

manutenção, estrutura administrativa, operacional, telemetria e supervisão do 
sistema de distribuição, laboratório de análises químicas de água, além do 
reservatório R3, reservatório auxiliar e elevatórios associados. 

O reservatório R3 é o maior do sistema. Além de distribuição direta, 
ele também fornece água para os reservatórios R5 e R2 (localizado na ETA 
Morrinhos), através de bombas elevatórias de água tratada, conforme 
mencionado anteriormente. 

Os reservatórios R4 e R5 são reservatórios de distribuição apoiados, 
localizados dentro do perímetro urbano. 

Ainda existem reservatórios adicionais no sistema, como o 
localizado no CDI- Distrito Industrial (atende somente o distrito industrial), e 4 
reservatórios elevados adicionais espalhados pela cidade, que hoje estão 
desativados, em stand-by para entrada em operação no caso de eventual 
necessidade do sistema. 

 
Reservatório/centro de 

Reservação 
Localização Quantidade Capacidade 

R1 (Semienterrado) ETA Morrinhos 4 câmaras 4x1.000 m³ 

R2 (Semienterrado) ETA Morrinhos 1 2.000 m³ 

R3 (Semienterrado) Centro de Operações 1 11.000 m³ 

RCO (Elevado)- auxiliar Centro de Operações 1 300 m³ 

R4 (Apoiado) Perímetro Urbano 2 reservatórios 2x1.000 m³ 

R5 (Apoiado) Perímetro Urbano 1 5.000 m³ 

CDI (Apoiado) Distrito Industrial 1 500 m³ 

Reservatórios Adicionais 
(Elevados)- stand-by 

Distribuídos na cidade 4 300 m³ (cada) 

 
Assim, o volume total de reservação disponível é de 26000 m³ 

(sendo 24800m³ em operação e 1200 m³ em stand-by). 
 
2.2.1.2.4. Rede de Distribuição de Água 
 
Segundo informações do SNIS (2011), a água tratada chega até os 

imóveis do município percorrendo cerca de 936,6 quilômetros de redes de 
distribuição (incluindo adutoras, subadutoras e redes distribuidoras e excluindo 
ramais prediais, operada pelo prestador de serviços). Demais informações de 
diâmetro, material e outros detalhes não estão disponíveis. 

 
2.2.2 - Caracterização dos Sistemas Esgotamento Sanitário 
 
Segundo dados do SNIS (2011), o sistema de esgotamento do 

município d Montes Claros coleta e trata cerca de 11.176.570 m³ de esgoto por 
ano. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
A ETE Vieira, que foi inaugurada em fevereiro de 2010, possui 

capacidade nominal de tratamento de 500 L/s, mas pode chegar a picos de até 
670 L/s. 

 
2.2.2.1. Sub- bacias de Esgotamento Sanitário 
 
A ETE recebe efluente de 2 bacias de interceptores, do Córrego 

Cintra e do Rio Vieira. Como a bacia do Cintra Chega a cerca de 1,5 m mais 
baixa que a entrada da ETE, existe uma bomba parafuso que realiza a 
elevação do efluente para junção com a vazão proveniente da bacia do Vieira e 
entrada no sistema. A repartição de esgoto sanitário é de cerca de 35% da 
vazão proveniente do Cinta e 65% do Vieira. 

 
2.2.2.2. Sistema de Coleta, Transporte e Afastamento 
 
2.2.2.2.1. Rede Coletora de Esgoto 
 
Segundo informações do SNIS (2011), o comprimento total da rede 

de coleta de esgoto, (redes de coleta, coletores tronco e interceptores) operada 
pela COPASA é de cerca de 647,1 quilômetros. 

 
2.2.2.2.2. Estações Elevatórias e Emissários de Recalque 
 
Atualmente, existem 4 estações Elevatórias de Esgoto Sanitário no 

sistema. 
 
�EEE Bacia 1- Independência: 
Recalcada para o Interceptor do Córrego Cintra. São 2 conjuntos de 

bombas autoescorvantes dotadas de cesto de retenção de resíduos na entrada 
do poço de sucção, operando com vazão de 2,5 L/s. O recalque é feito através 
de linha de ferro fundido de diâmetro 150 mm. 

 
Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de recalque de esgoto sanitário 
(1+1) 

2 Q=57 m³/h 
H=42 mca 

20 cv 

 
� EE Bacias 2 e 3 - Jd. Primavera (Farinha de Osso): 
Recalcada para o interior do Córrego Cintra. Existem 3 conjuntos de 

bombas submersíveis que operam cerca de 8h/dia, dotadas de cesto de 
retenção de resíduos na entrada do poço de sucção. O recalque é feito através 
de linha de ferro fundido de diâmetro 350 mm. Estação monitorada 
remotamente do Centro de Operações da ETE. 

 
Equipamento Quantidade Capacidade Potência 

Bombas de recalque de esgoto sanitário 
(1+2 ou 2+1) 

3 Q=25 L/s (cada) 50 cv 
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� EEE Bacia 4 e EE Bacia 5: 
Além das EEEs descritas anteriormente, o sistema possui mais duas 

estações elevatórias para as quais não foi possível realizar visita de campo e, 
portanto, não há informações disponíveis. 

 
2.2.2.3. Sistema de Tratamento 
 
2.2.2.3.1. Estação de Tratamento de Esgotos - Fase líquida 
 
As razões das bacias do córrego Cintra e do Rio Vieira se juntam em 

um canal de entrada, e então são conduzidas para a área de gradeamento. 
 
� Gradeamento 
Existem 3 canais em paralelo isolados através de comportas, 

permitindo o alinhamento para cada um individualmente ou a distribuição entre 
mais de um deles. Cada canal possui uma grade grossa (75 mm) e outra média 
(45 mm), ambas de limpeza manual, e uma fina, autolimpante (15 mm) - uma 
rosca transportadora remove os sólidos retidos na grade automática para uma 
caçamba de detritos. 

 
� Medidor de Vazão 
Após a etapa de gradeamento, o efluente passa por uma calha 

Parshall para mediação de vazão através de medidor ultrassônico, e daí segue 
para os desarenadores. 

 
� Desarenadores 
Existem 4 desarenadores operando em paralelo, operando em 

regime 3+1, dotados de raspadores que lançam a areia em poços de coleta, de 
onde seguem, através de roscas transportadoras, para caçambas e posterior 
disposição final. Alternativamente, também tem sido utilizado o caminhão 
sugador (roto-rooter) na limpeza dos desarenadores, com eficiência de 
remoção maior que as roscas transportadoras. 

Existe um sistema, em fase de teste, de substituição das roscas e 
caminhões sugadores, através de bombas peristálticas. 

 
� Elevatórias de Esgoto Bruto 
Após a etapa de desarenamento, o efluente segue para o poço de 

sucção das bombas elevatórias de esgoto bruto. Existem 3 conjuntos 
motobomba operando em regime 2+1 com vazão individual de Q-380 L/s, que 
recalcam o esgoto bruto através de uma linha de ferro fundido de diâmetro 900 
mm e 400 m de extensão até a caixa distribuidora de vazão (CDV) dos reatores 
anaeróbios. 

 
� Caixa Distribuidora de Vazão 
Da CDV principal, o esgoto é novamente distribuído para duas CDVs 

intermediárias que atendem, cada uma, a um conjunto de 4 reatores. 
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� Reatores Anaeróbios 
Os reatores anaeróbios são do tipo anaeróbio de fluxo ascendente 

(UASB), bipartidos, com cada estrutura contendo 2 reatores, num total de 4 
edificações. A distribuição é feita através de canaletas de topo, que possuem 
distribuidores tubulares ligados ao fundo do reator, garantindo o fluxo uniforme 
do efluente. A coleta de gás é feita através de tubulação conectada a insertos 
no teto dos reatores, para encaminhamento ao tanque de armazenamento de 
biogás (gasômetro), e o efluente de saída e sobrenadante são coletados em 
canaletas laterais. 

 
� Filtros Biológicos 
O efluente tratado nos reatores anaeróbios segue para os filtros 

biológicos (4 unidades- um para cada par de reatores UASB). Os filtros 
possuem distribuidor rotativo e fluxo descendente. 

Primeiramente, os filtros utilizavam enchimento plástico, porém este 
apresentou problemas estruturais e cedeu pela carga a que era submetido, 
levando à sua substituição por leito de pedras de mão (dimensão nominal de 
100 a 250 mm). Esta substituição está sendo realizada desde jan/2013, 
portanto desde esta data os filtros estão inoperantes e o efluente está 
passando direto dos reatores anaeróbios para os decantadores secundários. 

 
� Decantadores Secundários 
Em condições normais de operação da ETE, o efluente segue da 

saída dos filtros biológicos para os decantadores secundários No entanto, 
devido às obras nos filtros, o efluente está seguindo por uma tubulação que o 
transporta direto dos UASBs para os decantadores. 

 
� Tanque de Contato 
Dos decantadores secundários o efluente segue para um tanque de 

contato, onde é feita a sua desinfecção através de dosagem de cloro. 
 
� Escada de Aeração 
Após a desinfecção, o efluente é conduzido para uma escada de 

aeração, para proceder ao ponto de lançamento. 
A ETE possui laboratório próprio para as análises de parâmetros do 

sistema de tratamento de efluentes sanitários. 
 
2.2.2.3.2. Emissário Final de Disposição de Efluente Tratado 
 
O lançamento do efluente tratado é efetuado no leito do Rio Vieira; 

foi identificada elevada quantidade de surfactantes (espuma) no lançamento. 
Ressalva-se que, desde janeiro/2013, os efluentes têm sido 

lançados no leito do rio sem terem sido submetidos à etapa de filtração 
biológica. 
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2.2.2.3.3. Estação de Tratamento de Esgotos- Fase Sólida 
 
O lado dos decantadores é coletado e encaminhado à estação de 

lado, instalada ao lado do tanque de desinfecção, para recalque do lado ao 
sistema de desidratação. 

O sistema de desidratação é composto de: 
� 2 tanques pulmão, onde o lodo é armazenado para desidratação; 
� 2 centrífugas, que realizam o primeiro fracionamento de fases 

líquida e sólida do lodo; 
� 1 tanque de coleta da fase líquida do lodo desidratado, de onde a 

fase líquida volta à entrada do tratamento anaeróbio; 
� 1 rosca transportadora, que transporta a fase sólida do lodo ao 

tambor rotativo; 
� 1 tambor rotativo, que realiza a secagem através de rotação em 

alta temperatura (cerca de 360°C); 
� 1 secador térmico multiciclone, que realiza a secagem e separa a 

fase sólida e a gasosa; 
� 1lavador de gases, que realiza a separação de elementos 

químicos indesejados presentes na fase gasosa; 
� 1 caçamba, para armazenamento do lodo seco. 
O sistema atualmente trata cerca de 3 m³/dia de lodo, mas tem 

capacidade para 9 m³/dia. 
O lodo seco tem teor de umidade de aproximadamente 10%, e 

atualmente é encaminhado para disposição final em área da própria ETE. 
Existem estudos em andamento para usos do lodo seco em cogeração e em 
projetos de paisagismo. 

 
2.2.2.3.4. Disposição Final dos Resíduos do Sistema de 

Tratamento 
 
O material removido na etapa de gradeamento é acumulado em 

caçambas, onde ocorre aplicação de cal para evitar concentração de insetos, e 
então é encaminhado para o aterro próprio da ETE. 

A areia retirada dos desarenadores também é armazenada em 
caçambar para posterior disposição no aterro da ETE. 

O gás coletado nos reatores anaeróbios é coletado no gasômetro 
para utilização no sistema de desidratação de lodo como gerador de energia. A 
produção atual é de cerca de 270 m³/h, com o excedente sendo queimado em 
flare. 

O aterro sanitário da ETE atualmente recebe, além dos resíduos 
sólidos do gradeamento da ETE e do lodo desidratado, os resíduos dos 
gradeamentos das estações elevatórias de esgoto sanitário. 

 
2.2.3 - Caracterização dos Sistemas de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos 
O serviço de coleta de lixo de Montes Claros é organizado em 46 

(quarenta e seis) rotas, distribuídas entre sede do município e zona rural, 
sendo 44 (quarenta e quatro) urbana e 2 (duas) rural. 
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O lixo domiciliar e comercial são atendidas neste sistema; em média 

são coletados 230 (duzentos e trinta) toneladas/dia. A população atendida 
estimada é 97% (noventa e sete por cento). 

Para o Município de Montes Claros, os resíduos da construção civil e 
de serviços de saúde são considerados como “especiais”, sendo que os 
primeiros demandam de programas de gestão específicos e os segundos são 
coletados e tratados pela SERQUIP, empresa especializada no setor, através 
de contrato firmado com a municipalidade. 

O município ainda não possui coleta seletiva. 
O aterro municipal possui características de aterro controlado para 

vetores, isto é, cobertura diária com solo (terra), possui ainda drenagem para 
gases, e dreno de água pluvial, e recebe, mensalmente, cerca de 5.600.000 
toneladas de resíduos. 

 
2.2.4 - Caracterização dos Sistemas de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 
 
A gestão do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas é de responsabilidade direta da Prefeitura de Montes Claros, através 
da Secretaria Municipal de Obras. 

A infraestrutura de drenagem do Município tem como forte 
característica o fato de ter sido implantada, ao longo dos anos, visando 
normalmente soluções pontuais, emergenciais ou casuísticas (depois de 
enchentes e alagamentos, por exemplo), não se considerando uma abordagem 
mais ampla. 

O sistema apresenta problemas de subdimensionamento, 
carreamento de lixos para ou cursos naturais d’água, utilização inadequada 
(rede mista, com esgotos) e problemas de conservação. Estes fatores são 
agravados em razão do crescimento da cidade, do aumento do grau de 
impermeabilização do solo, dos desmatamentos para usos urbanos, da erosão, 
das ocupações indevidas de locais sob a influência das águas, entre outros. 

A abordagem da drenagem urbana, no âmbito do plano de 
saneamento, apresenta-se também como importante desafio no sentido de 
qualificar os condicionantes diretamente relacionados às águas pluviais e à 
ocupação urbana, tais como: sistema hidrográfico, ciclo hidrológico, bacias 
hidrográficas de contribuição, proteção da mata ciliar, áreas de risco de 
inundações, efeitos da impermeabilização decorrentes da acelerada 
urbanização da cidade, etc. 

Ainda não há informações precisas da situação do sistema 
drenagem do município. 

 
03 - OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Constitui objeto deste documento a definição das características 

técnicas e demais condições para a contratação de prestação de serviços de 
assessoria e consultoria ao Município para a elaboração do Plano de 
Saneamento Básico de Montes Claros - PSB/MOC, compreendendo: a) 
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abastecimento de água potável, b) esgotamento sanitário, c) limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos, e) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Os serviços a serem prestados envolverão recursos humanos, 
logística, equipamentos de trabalho e mecanismos de participação popular por 
meio da realização de oficinas, seminários, audiências ou consultas públicas, 
produção de documentos (relatórios e volumes) tudo conforme especificado 
neste documento. 

 
04 - OBJETIVOS DO PLANO 
 
4.1 - Objetivos gerais 
 
O objetivo geral do plano é dotar o Município de um instrumento 

eficiente de planejamento, ajustado periodicamente, visando a melhoria da 
qualidade de vida da população, minorando e eliminando os problemas de 
saúde ambiental, de forma sistêmica e contínua. 

Pretende ainda, atender a legislação pertinente, especialmente a Lei 
Nacional de Saneamento Básico - Lei nº. 11.445/2007 e Decreto nº. 
7.217/2010. 

 
4.2 - Objetivos específicos 
 
- Estimular a adoção de alternativas de melhorias nos serviços de 

saneamento considerando a realidade local, tendo em vista a qualidade de vida 
e ambiental; 

- Planejar a ampliação progressiva do acesso dos cidadãos, 
especialmente em localidades de baixa renda, aos serviços de saneamento 
básico, considerando aspectos ambientais, sociais, viabilidade técnica e 
econômico-financeira; 

- Propor ações que visem redução, reutilização, reciclagem e 
destinação final adequada dos resíduos; 

- Buscar mecanismos que visem à sustentabilidade dos serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais; 

- Garantir o controle social com a inserção de mecanismos de 
participação popular e de instrumentos institucionalizados para regulação e 
fiscalização da prestação de serviços; 

- Estabelecer mecanismos que garantam a preservação e 
manutenção de mananciais de abastecimento, assim como água em 
quantidade e qualidade adequada para o abastecimento público das presentes 
e futuras gerações; 

- Propor medidas de controle para emergências e contingências; 
- Garantir a ampliação do sistema de esgotamento sanitário 

adotando práticas adequadas para tratamento do esgoto gerado, sem causar 
prejuízos ao meio ambiente e saúde pública; 

- Buscar a uniformização dos bancos de dados do Município, 
possibilitando a adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para 
o planejamento de suas ações; 
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- Estimular o fortalecimento institucional para implantação das ações 

e monitoramento do PSB/MOC, tendo em vista a prestação de serviços de 
saneamento eficientes. 

 
05 - FUNDAMENTAÇÃO 
 
A elaboração do PSB/MOC deve pautar-se pelos pressupostos 

deste documento e pelos princípios e instrumentos definidos na legislação 
aplicável e nos Documentos, Programas e Políticas Públicas do Saneamento 
Básico, em particular: 

 
5.1 - Federal 
 
• Lei nº. 11.445/2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico. 
• Lei nº. 10.257/2001 – Estatuto das Cidades. 
• Lei nº. 11.107/2005 – Lei de Consórcios Públicos. 
• Lei nº. 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde 
• Lei nº. 11.124/2005 – Lei que Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social. 

• Lei nº. 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos. 
• Lei nº. 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 
• Decreto nº. 7.217/2010 – Regulamenta a lei de saneamento. 
• Portaria do Ministério da Saúde nº. 518/2004 e Decreto nº. 

5.440/2005 – que, respectivamente, define os procedimentos para o controle 
de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade 
da água para consumo humano. 

• Resoluções nº. 25 e 34 de 2005 do Conselho das Cidades sobre 
participação e controle social na elaboração e acompanhamento do Plano 
Diretor do Município. 

• Resolução CONAMA nº. 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios 
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

• Resolução CONAMA nº. 283/2001 – Dispõe sobre o tratamento e a 
destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. 

• Resoluções e outras definições de Conselhos e entidades que 
impactam a gestão dos serviços de saneamento básico. 

• Guia para a Elaboração de Planos Diretores Participativos. 
• Guia para e Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico. 
• Documento Conceitual e Peças Técnicas sobre os Planos 

Municipais de Saneamento Básico. 
• Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social. 
• Documento de Referência Conceitual do Programa de Educação 

Ambiental e Mobilização Social em Saneamento. 
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• Caderno Metodológico para Ações de Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento. 
• Elementos para a Organização da Coleta Seletiva e Projeto dos 

Galpões de Triagem. 
• Diretrizes para a definição da Política e Elaboração de Planos 

Municipais e Regionais de Saneamento Básico Brasil (2009) MINISTÉRIO DAS 
CIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (ou publicações 
posteriores). 

 
5.2 - Estadual 
 
• A Lei Estadual nº. 13.199/99 – estabelece como instrumentos de 

Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais: o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos; os Planos Diretores de Recursos Hídricos de 
Bacias Hidrográficas; o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus 
usos preponderantes; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação a municípios pela 
exploração e restrição de uso de recursos hídricos; o rateio de custos das 
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; a aplicação de 
penalidades. 

• Lei nº. 10.561/1991 – Dispõe sobre a Política Florestal no Estado 
de Minas Gerais. 

• Lei nº. 10.793/1992 – Dispõe sobre a proteção de mananciais 
destinados ao abastecimento público no estado. 

• Lei nº. 12.503/1997 – Cria o programa estadual de conservação da 
água. 

• Lei nº. 13.317/1999 – Contém o código de saúde do estado de 
Minas Gerais. 

• Lei nº. 14.128/2001 – Dispõe sobre a política estadual de 
reciclagem de materiais. 

• Decreto nº. 33.944/1992 – Dispõe sobre a política florestal no 
estado de Minas Gerais. 

• Decreto nº. 44.199/2005 – Institui o comitê da bacia hidrográfica 
dos afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna. 

• Resoluções e outras definições de Conselhos e entidades que 
impactam a gestão dos serviços de saneamento básico. 

 
5.3 - Municipal 
 
a) Leis: 
• Lei Orgânica do Municipal. 
• Lei nº. 2.921/2001 – Plano Diretor do Município de Montes Claros. 
• Lei nº. 4.573/2012 – Delimita o perímetro urbano do Município de 

Montes Claros. 
• Lei nº. 2.790/1999 – Dispõe sobre a regularização de edificações e 

loteamentos no Município de Montes Claros. 
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06 - PRINCÍPIOS 
 
São princípios relevantes a serem considerados no Plano de 

Saneamento Básico de Montes Claros: 
 
6.1 - Princípios Constitucionais 
 
• Direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (CRFB, artigo 196); 

• Direito à saúde, incluindo a competência do Sistema Único de 
Saúde de participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico (CRFB, artigo 200, inciso IV); 

• Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (CRFB, artigo 
225); 

• Direito à educação ambiental em todos os níveis de ensino para a 
preservação do meio ambiente (CRFB, artigo 225, inciso VI, § 1º). 

 
 
6.2. Princípios da Política Urbana (Estatuto das Cidades – Lei 

10.257/2001) 
 
• Direito a cidades sustentáveis, ao saneamento ambiental, [...] para 

as atuais e futuras gerações (artigo 2º, inciso I); 
• Direito a participação na gestão municipal por meio da participação 

da população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano (artigo 2º, inciso II); 

• Garantia das funções sociais da cidade e do controle do uso do 
solo para evitar a deterioração de áreas urbanizadas, a poluição e a 
degradação ambiental; 

• Garantia do direito à expansão urbana compatível com a 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território e a 
justa distribuição dos benefícios e ônus da urbanização (art. 2º); e 

• Garantia à moradia digna como direito e vetor da inclusão social. 
 
6.3. Princípios da Lei Nacional de Saneamento Básico (artigo 2º 

da Lei 11.445/2007) 
 
• Universalização do acesso (inciso I) com integralidade das ações 

(inciso II), segurança, qualidade e regularidade (inciso XI) na prestação dos 
serviços; 

• Promoção da saúde pública (incisos III e IV), segurança da vida e 
do patrimônio (inciso IV), proteção do meio ambiente (inciso III); 
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• Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, proteção 

ambiental e interesse social (inciso VI); 
• Adoção de tecnologias apropriadas às peculiaridades locais e 

regionais (inciso V) uso de soluções graduais e progressivas (inciso VIII) e 
integração com a gestão eficiente de recursos hídricos (inciso XII); 

• Gestão com transparência baseada em sistemas de informações, 
processos decisórios institucionalizados (inciso IX) e controle social (inciso X); 

• Promoção da eficiência e sustentabilidade econômica (inciso VII), 
com consideração à capacidade de pagamento dos usuários (inciso VIII). 

 
6.4. Princípios de políticas correlatas ao saneamento 
 
6.4.1. Política de Saúde (Lei nº. 8.080/1990) 
 
• Direito universal à saúde com equidade e atendimento integral; 
• Promoção da saúde pública; 
• Salubridade ambiental como um direito social e patrimônio coletivo; 
• Saneamento Básico como fator determinante e condicionante da 

saúde (artigo 3º); 
• Articulação das políticas e programas da Saúde com o saneamento 

e o meio ambiente (artigo 13, inciso II). 
• Participação da União, Estados e Municípios na formulação da 

política e na execução das ações de saneamento básico (artigo 15). 
 
6.4.2. Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº. 9.433/1997) 
 
• Água como um bem de domínio público (artigo 1º, inciso I), como 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico (artigo 1º, inciso II), 
devendo ser assegurada à atual e às futuras gerações (artigo 2º, inciso I); 

• Direito ao uso prioritário dos recursos hídricos ao consumo humano 
e a dessedentação de animais em situações de escassez (artigo 1º, inciso III); 

• Gestão dos recursos hídricos voltados a garantir o uso múltiplo das 
águas (artigo 1º, inciso IV); 

• Garantia da adequação da gestão de recursos hídricos às 
diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais 
das diversas regiões do País (artigo 3º, inciso II); 

• Garantia da articulação dos planos de recursos hídricos com o 
planejamento dos setores usuários (artigo 3º, inciso IV); 

• Promover a percepção quanto à conservação da água como valor 
socioambiental relevante. 

 
07 - ATIVIDADES PREVISTAS 
 
São atividades previstas no desenvolvimento dos trabalhos: 
• Formular diagnóstico da situação local com base em sistemas de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos; 
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• Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos 

serviços de saneamento básico com qualidade, integralidade, segurança, 
sustentabilidade (ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade; 

• Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial 
para o atendimento à população de baixa renda; 

• Fixar metas físicas e financeiras baseadas no perfil do déficit de 
saneamento básico e nas características locais; 

• Definir os programas, projetos e ações e os investimentos 
correspondentes e sua inserção no PPA e no orçamento municipal; os 
instrumentos e canais da participação e controle social, os mecanismos de 
monitoramento e avaliação do Plano; as ações para emergências e 
contingências; 

• Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, 
salubridade ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos 
aspectos relacionados ao saneamento básico; 

• Estabelecer condições técnicas e institucionais para a garantia da 
qualidade e segurança da água para consumo humano e os instrumentos para 
a informação da qualidade da água à população; 

• Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de 
resíduos sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e soluções de 
reciclagem. Deve-se, ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a 
inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis; 

• Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais 
urbanas conforme as normas de ocupação do solo incluindo: a minimização de 
áreas impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e 
assoreamento; a criação de alternativas de infiltração das águas no solo; a 
recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos; e a captação de águas de 
chuva para detenção e/ou reaproveitamento; 

• Propor, caso pertinente, subsídios para a revisão do Plano 
Municipal de Redução de Riscos; 

• Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas 
apropriadas com métodos, técnicas e processos simples e de baixo custo que 
considerem as peculiaridades locais e regionais; 

• Orientar a identificação, a aplicação e o incentivo ao 
desenvolvimento de Tecnologias Sociais conforme a realidade 
socioeconômica, ambiental e cultural; 

• Definir instrumentos e soluções sustentáveis para a gestão e a 
prestação dos serviços de saneamento básico junto à população de áreas 
rurais e comunidades tradicionais; 

• Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação 
e compatibilização dos planos específicos relativos aos 4 (quatro) componentes 
do saneamento básico; 

• Estabelecer diretrizes e ações em parceria com as áreas de 
recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e recuperação 
do meio ambiente, em particular do ambiente urbano, dos recursos hídricos e 
do solo; 

• Estabelecer o acompanhamento da situação hidrológica e definir 
mecanismos que visem minimizar os riscos associados às situações de seca, 
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cheia, deslizamento e/ou acidente que possam vir a causar riscos à população, 
poluição ou contaminação dos recursos hídricos e do ambiente; 

• Definir as ações para monitorar o Plano Integrado de Resíduos da 
Construção Civil e o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil; e  

• Definir as ações para a elaboração do Plano de Segurança da 
Água. Este plano, fomentado pela Organização Mundial de Saúde, é um macro 
planejamento que visa através da experiência adquirida pelos diversos atores 
que utilizam a água, garantir sua qualidade desde o manancial até o seu 
consumo. Identifica e avalia riscos desde a fonte até ao consumidor. Através do 
desenvolvimento de estratégias e ações preventivas e corretivas para se 
resguardar de eventuais acidentes ambientais de natureza antropogênicas ou 
naturais. É fundamental a participação de todos os órgãos envolvidos no 
processo dos múltiplos usos da água, principalmente de abastecimento, 
segurança, gestão ambiental e hidrográfica e saúde pública. 

 
08 - DIRETRIZES 
 
O detalhamento do PSB/MOC deve contemplar as condições e 

elementos necessários ao atendimento das seguintes diretrizes: 
 
a. Quanto aos processos participativos: 
• O processo de elaboração do PSB/MOC deve ser democrático e 

participativo de forma a incorporar as necessidades da sociedade e atingir 
função social dos serviços prestados; 

• Ampla divulgação do diagnóstico e das propostas do Plano, além 
dos estudos que o fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou 
consultas públicas; 

• Definição de espaços, canais e instrumentos para a participação 
popular no processo de elaboração do Plano; 

• Definição de estratégias de comunicação e canais de acesso às 
informações, com linguagem acessível a todos os segmentos sociais; e 

• Um dos mecanismos recomendados para dar suporte e 
cumprimento às ações de saneamento no âmbito municipal é manter a 
sociedade permanentemente mobilizada por intermédio de eventos que 
possibilitem a participação democrática e formal de controle social. 

• A execução do PSB/MOC é de responsabilidade das diversas 
instituições do município, inclusive delegatárias da prestação e da regulação e 
fiscalização dos serviços. O acompanhamento e avaliação de sua execução 
ficam a cargo da instância ou organismo instituído ou designado para esse fim 
no próprio processo de construção do plano. 

 
b. Quanto à Integralidade e à intersetorialidade 
• Integração do diagnóstico e da avaliação dos serviços para os 4 

(quatro) componentes do Saneamento Básico. Identificação das interfaces e 
integração possível dos instrumentos de gestão desses componentes; 

• Integração das propostas do PSB/MOC aos objetivos e diretrizes 
do Plano Diretor Municipal, no que couber; 
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• Promover a integração das propostas do PSB/MOC aos demais 

planos locais. 
 
c. Quanto ao diagnóstico 
• Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos 

da situação nas condições de vida da população, utilizando indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas; 

• Identificação das condições atuais do saneamento básico conforme 
indicadores de eficiência e eficácia da prestação dos serviços; 

• O diagnóstico deve avaliar a realidade local na perspectiva da 
bacia hidrográfica e da região a qual está inserida, por meio da análise de 
estudos, planos e programas voltados para a área de saneamento básico que 
afetem o município. 

• Contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade; e 
• O diagnóstico deve reunir e analisar, quando disponíveis, 

informações e diretrizes de outras políticas correlatas ao saneamento básico. 
 
d. Quanto ao processo de aprovação 
• Deverá ser elaborada uma minuta de projeto de lei ou de decreto 

do executivo, em conformidade com a técnica legislativa e sistematizada de 
forma a evitar contradições entre os dispositivos inseridos no PSB/MOC, com 
as demais normas vigentes. Essa minuta deverá ser submetida à discussão 
com a população, em reunião pública especialmente convocada para este fim. 
Nesta reunião será concluída a proposta da versão final da instrumentação 
legal do plano. Para que o PSB/MOC passe a se constituir instrumento de 
política pública, o executivo municipal deverá aprova-lo por decreto ou o 
encaminha-lo para aprovação na Câmara Municipal. 

• Adotar horizontes de planejamento de curto, médio e longos prazos 
para a definição dos objetivos e metas do PSB/MOC. Prever a revisão do 
PSB/MOC no máximo a cada 4 (quatro) anos (artigo 19, §4º, da Lei nº. 
11.445/2007), de forma a orientar o Plano Plurianual do Município. 

 
e. Quanto às propostas do PSB/MOC 
• Definir objetivos e metas do PSB/MOC para a universalização dos 

serviços de saneamento básico de qualidade à população, admitidas soluções 
graduais e progressivas, devendo-se prever tecnologias apropriadas à 
realidade local; 

• Conceber programas, projetos e ações para o investimento e a 
prestação dos serviços, assim como para a universalização do acesso; 

• Prever ações de educação ambiental e mobilização social em 
saneamento;  

• Prever ações para emergências e contingências; 
• Detalhar como, quando, com quem e com quais recursos 

orçamentários, materiais e técnicos serão implementados os programas, 
projetos e ações; e 

• Prever mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 
da eficiência, efetividade e eficácia das ações programadas. 
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09 - METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PSB/MOC 
 
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PSB/MOC fundamenta-se na Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e 
no Decreto nº. 7.217, de 21 de Junho de 2010. Inicialmente serão constituídos 
dois grupos de trabalho: o Executivo e o Consultivo. 

O Plano deve refletir as necessidades e anseios da população local, 
devendo, para tanto, resultar de planejamento democrático e participativo, para 
que o mesmo atinja sua função social. Para isso, é de responsabilidade do 
Município (Grupo Executivo e Consultivo) a realização da mobilização social 
durante a elaboração do PSB/MOC. 

 
10 - CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 
 
O Município deve constituir, através de decreto, os grupos de 

trabalho Executivo e Consultivo. O processo de construção do PSB/MOC 
estará sob a coordenação do Grupo Executivo, com o apoio do Grupo 
Consultivo. 

 
10.1 - Grupo Executivo 
 
a) Composição: deve ser formado por técnicos da área de 

Saneamento das unidades administrativas municipais que tenham interfaces 
com o desenvolvimento do Plano de Saneamento Básico. 

b) Responsabilidades do Grupo Executivo: 
Trabalhar para a construção do Plano, em conjunto com a equipe 

técnica da Consultoria e apoio do Grupo Consultivo, fornecer informações e 
dados, acompanhar, analisar e auxiliar na elaboração dos estudos e propostas. 

Deverá ainda, em especial, cuidar da organização dos eventos, 
promover a divulgação dos mesmos, mobilização da sociedade e providenciar 
a infraestrutura: cerimonial, locais dos eventos e materiais necessários 
(multimídia projetor, e equipamento de som). 

Os produtos entregues pela consultoria devem ser analisados por 
este grupo, o qual também poderá sugerir complementações com informações 
adicionais fornecidas. 

Todas as despesas com as atividades de mobilização serão 
custeadas pelo Município, incluindo: infraestrutura, material necessário para a 
realização das atividades e divulgação, cartazes, faixas, folders, panfletos, 
convites, anúncios em rádios, carros de som, jornais, alimentação e transporte 
para a população, dentre outras que forem necessárias e aprovadas pelo 
Grupo Executivo. 

 
10.2 - Grupo Consultivo 
 
a) Composição: formado por representantes (autoridades e/ou 

técnicos) das instituições do Poder Público Municipal, Estadual e Federal 
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relacionadas com o saneamento básico, além de membros dos Conselhos 
Municipais e representantes de organizações da Sociedade Civil. 

b) Responsabilidades do Grupo Consultivo: 
Deverá acompanhar todo o processo contribuindo com os trabalhos 

realizados pela Consultoria nas diferentes fases, colaborando na construção do 
PSB/MOC e sugerindo alternativas. 

 
10.3 - Consultoria 
 
Tem a função de elaborar o PSB/MOC em conjunto com o Grupo 

Executivo, conforme este Termo de Referência. 
Será responsável, em síntese, pela análise dos dados, diagnóstico 

dos problemas, elaboração das proposições, relatórios e produtos 
intermediários e volume final do PSB/MOC, bem como promover a capacitação 
dos grupos de trabalho a respeito das fases do Plano e participar de 
discussões técnicas. Conduzir reuniões e eventos públicos, preparando, 
apresentando e documentando as fases de desenvolvimento de todo o 
trabalho, através de elaboração de atas, lista de presenças e registros 
fotográficos ou filmagens. 

 
11 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) DO 

SANEAMENTO 
 
A elaboração do PSB/MOC deverá ser concebida em ambiente de 

geoprocessamento utilizando a tecnologia SIG – Sistema de Informações 
Geográficas para apresentação e análise dos diagnósticos. 

A base cartográfica a ser adotada para detalhamento do plano será 
fornecida pelo Município, bem como todas as informações de que é detentor ou 
de que possa ter acesso.  

O SIG do PSB/MOC deverá conter um banco de dados para facilitar 
a manipulação das informações e a visualização da situação de cada serviço 
ofertado pelo Município, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada 
de decisões. 

O Município deverá disponibilizar, quando existente, as seguintes 
informações: 

i. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e 
tabelas do sistema de abastecimento de água, incluindo todas as estruturas 
integrantes: estações de tratamento, adutoras de água tratada, redes de 
distribuição, ligações prediais, medição e controle; 

ii. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e 
tabelas do sistema de esgotamento sanitário, incluindo todas as estruturas 
integrantes: rede de coleta, interceptores, emissários, estações de tratamento e 
situação do monitoramento de quantidade e qualidade; 

iii. Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e 
manejo de águas pluviais existentes no Município; 

iv. Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de 
resíduos sólidos existentes no Município. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
v. Todas as demais informações necessárias para complementação 

dos diagnósticos dos serviços públicos de saneamento básico. 
vi. Imagens de Ortofotos existentes. 
 
12 - FASES DA ELABORAÇÃO DO PSB/MOC - ESCOPO 
 
A metodologia de elaboração do Plano de Saneamento Básico de 

Montes Claros, quando couber, deve garantir a participação da sociedade, 
atendendo ao princípio fundamental do controle social da Política Nacional de 
Saneamento Básico, devendo ser assegurada ampla divulgação das propostas 
dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, 
inclusive com a realização de audiências e/ou consultas públicas (artigo, 19, 
§5º, da Lei nº. 11.445/2007). 

O Projeto ou Proposta apresentado deve indicar as etapas e as 
fases previstas para elaboração dos Planos. 

Assim, para a elaboração do PSB/MOC estão previstas 8 (oito) fases 
a seguir descriminadas: 

• FASE I – Planejamento do processo de elaboração do PSB/MOC, 
e definição dos canais de participação da sociedade e de comunicação social 
na elaboração do plano; 

• FASE II – Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento 
básico e de seus impactos nas condições de vida da população; 

• FASE III – Elaboração dos prognósticos e alternativas para 
universalização dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas; 

• FASE IV – Definição de programas, projetos e ações necessárias 
para atingir objetivos e metas; 

• FASE V – Definição de ações para emergências e contingências; 
• FASE VI – Termo de Referência para a elaboração do Sistema de 

Informações de Saneamento Básico de Montes Claros. 
• FASE VII – Mecanismos para a avaliação sistemática da eficiência, 

da efetividade, da eficácia e do impacto das ações programadas. 
• FASE VIII - Relatório Final do Plano - Documento Síntese. 
 
12.1 - FASE I - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização Social e 

Plano de Comunicação. 
 
12.1.1 - Plano de Trabalho 
 
A primeira tarefa da Consultoria é desenvolver, com o auxílio do 

Grupo Executivo, o Plano de Trabalho, contendo: metodologia geral de 
construção do PSB/MOC, atividades necessárias para cumprir os objetivos de 
cada fase de elaboração do Plano, cronograma das fases, participação da 
sociedade e a definição das responsabilidades de todos agentes envolvidos no 
processo. 
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12.1.2 - Plano de Mobilização Social 
 
A participação da população é fundamental para garantir a 

corresponsabilidade entre órgão público e comunidade. Durante o 
desenvolvimento do trabalho a participação deve configurar como meta a ser 
alcançada e mantida, estimulada durante todo o processo através de 
estratégias adequadas para consultas públicas, como a realização de 
conferências durante a elaboração do PSB/MOC, conforme definido no artigo 
26 e no capítulo IV do Decreto Federal nº. 7.217, de 21 de junho de 2010. 

Além da atuação efetiva dos grupos de trabalho constituídos 
(Executivo e Consultivo), a participação da sociedade no processo de 
elaboração do Plano ocorrerá através da mobilização social desenvolvida pelo 
Grupo Executivo e, no mínimo, duas Conferências Públicas. Estas conferências 
ocorrerão em duas situações diferentes. 

A primeira contemplará a apresentação do diagnóstico do 
saneamento no Município e das atividades realizadas até o momento. A 
segunda será realizada para apresentação do resultado final do trabalho. 

Além das duas conferências, ao final do trabalho de elaboração do 
PSB/MOC deverá ser realizada uma Audiência Pública. 

A Consultoria fornecerá roteiro básico para o plano de mobilização 
social. O Município, através do Grupo Executivo, deverá desenvolver e 
executar este plano de mobilização, bem como todas as atividades pertinentes, 
cabendo todas as despesas com as atividades de mobilização e sistemas de 
divulgação ao contratante. 

A mobilização social tem como objetivos: 
1) Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico para o 

Município; 
2) Envolver a população na discussão das potencialidades e dos 

problemas de saneamento básico no Município e suas implicações na 
qualidade de vida; 

3) Sensibilizar a comunidade para participação das atividades 
referentes ao PSB/MOC; 

4) Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 
preservação e conservação ambiental; 

5) Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo 
de gestão ambiental; 

6) Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas 
locais, através da manifestação popular, a serem consideradas na construção 
dos diagnósticos e propostas do plano. 

Para que haja a gestão participativa, é indispensável que os vários 
atores sociais sejam envolvidos durante a elaboração do Plano, identificando e 
sistematizando os interesses múltiplos, algumas vezes conflitantes. Além disso, 
a participação social permite obter informações que usualmente não estão 
disponíveis nas fontes convencionais de consulta e que, por meio de técnicas 
especiais e de profissionais experientes, podem ser incorporadas ao Plano. 

O processo de mobilização deve ser definido da forma mais 
adequada à realidade do Município. 
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Para isso, poderão ser realizados encontros participativos variados, 

como conferências, seminários, consultas públicas e/ou reuniões técnicas para 
discussão de problemas e soluções relativas ao saneamento básico. 

Os eventos da mobilização social deverão ser fotografados ou 
filmados e registrados em ata, com lista de presença dos participantes, sendo 
estas atividades de responsabilidade da Consultoria. Os registros, informações 
e dados ou propostas pertinentes resultantes do processo de mobilização 
social deverão ser sistematizados pela Consultoria para: a) inclusão como 
objetivos, metas ou ações, b) documentação do processo participativo c) 
inclusão no diagnóstico. 

A partir daí, será elaborado o Relatório do Processo de Participação 
da Sociedade durante a construção do Plano de Saneamento e será parte 
integrante do produto correspondente. 

 
12.1.3. Plano de Comunicação  
 
A participação não se limita a obter informações sobre “como 

funcionam” os serviços, mas se refere ao exercício da cidadania. Relaciona-se 
ao posicionamento sobre o funcionamento da cidade e suas políticas públicas. 
Envolve a socialização de experiências e o debate democrático e transparente 
de ideias. 

Uma das condições para a participação é o conhecimento claro do 
problema e o acesso às informações necessárias para a elaboração do Plano. 
Devem ser previstos mecanismos de disponibilização, repasse e facilitação da 
compreensão das informações para que a sociedade possa contribuir e fazer 
suas escolhas nos trabalhos de planejamento. 

Para concretização desta fase deverá ser desenvolvido um plano de 
comunicação com os seguintes objetivos: 

• Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de 
participação e informar os objetivos e desafios do Plano; 

• Disponibilizar as informações necessárias à participação 
qualificada da sociedade nos processos decisórios do Plano; e 

• Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo 
de planejamento e da fiscalização e regulação dos serviços de saneamento 
básico. 

Todas as informações de planejamento, programação e execução 
das atividades e gastos relativos ao processo do Plano deverão ser 
disponibilizadas, inclusive na internet, para conhecimento e acompanhamento 
da população local. 

 
12.1.4. Indicação de conteúdo do documento (Produto 01) 
 
O Plano de Trabalho, que refletirá o planejamento do processo de 

elaboração do Plano, detalhará todas as ações a serem desenvolvidas com 
vistas à elaboração do PSB/MOC, com o detalhamento das etapas e 
atividades, em consonância com o cronograma, prazos, procedimentos 
técnicos e metodológicos; equipamentos, dados, produtos e sua forma de 
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apresentação; equipe responsável pelas etapas e atividades e cronograma de 
execução. 

No tocante à mobilização da sociedade civil, deverá estabelecer a 
sistemática de reuniões, os fóruns de discussão e deliberação, a proposta de 
comunicação e os demais eventos de sensibilização, inclusive o lançamento do 
processo de elaboração do PSB/MOC. O Plano de Trabalho deverá incluir, 
também, o planejamento da capacitação nos diversos âmbitos – institucional, 
técnico e de lideranças – e definir a forma de sistematização de informações e 
análises. As exposições serão realizadas por membros da equipe da 
contratada enquanto a infraestrutura será de responsabilidade da Contratante. 

Em seu escopo, o PRODUTO 01 deverá conter, no mínimo: 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização; 
2) Metodologia para execução do trabalho; 
3) Plano de Trabalho; 
4) Plano de Mobilização Social; 
5) Plano de Comunicação. 
 
12.2. FASE II - Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico e 

de seus impactos nas condições de vida da população 
 
O Diagnóstico é a base orientadora dos prognósticos do Plano, da 

definição de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus 
programas, projetos e ações. 

Deve, portanto, consolidar informações sobre as condições de 
salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico, considerando os 
dados atuais e projeções com: o perfil populacional; o quadro epidemiológico e 
de saúde; os indicadores socioeconômicos e ambientais; o desempenho na 
prestação de serviços; e dados de outros setores correlatos. 

O Diagnóstico da situação do Saneamento Básico deve considerar 
os 4 (quatro) serviços de saneamento básico: abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Deve orientar-se na identificação das causas das deficiências, para 
que seja possível indicar as alternativas para a universalização dos serviços 
quando do Prognóstico. 

É importante a caracterização do município e análise de sua 
inserção regional, incluindo a relação com os municípios vizinhos e o Estado. 

O Diagnóstico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da 
sociedade e, para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e diálogo que 
garantam a integração dessas duas abordagens. 

As reuniões comunitárias, audiências e consultas podem ser o meio 
para a elaboração de um diagnóstico participativo da perspectiva da sociedade. 

Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e 
informações das diferentes fontes formais dos sistemas de informações 
disponíveis. 

Deve ser prevista a preparação de resumos analíticos em linguagem 
acessível para a disponibilização e apresentação à sociedade de forma a 
proporcionar o efetivo e amplo conhecimento dos dados e informações. 
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Os dados obtidos durante a pesquisa deverão ser organizados em 

uma Base de Dados de fácil acesso e de simples operação, devendo passar 
por adequado tratamento estatístico e análise crítica das informações, que virá 
a compor o Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico (SIM-
SB), relacionado na Fase VI. 

 
12.2.1. Planejamento do Diagnóstico 
 
O projeto ou proposta deve contemplar os seguintes itens e 

informações relevantes para a elaboração do Diagnóstico: 
 
a) Área de abrangência do Diagnóstico 
O Diagnóstico deve abranger todo o territorial urbano e rural do 

Município de Montes Claros. 
 
b) Coleta de dados e informações: tipos, abrangência e 

tratamento 
Definida a área de abrangência, deve ser estabelecida a base de 

dados que irá subsidiar a elaboração do Diagnóstico e o Sistema de 
Informação Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros – SIM-SB/MOC 
(item 12.6). Não é prevista a obtenção de dados primários pela contratada além 
do que descrito neste termo de referência. Para outros dados primários, 
porventura julgados imprescindíveis para o desenvolvimento do plano, deverá 
ser verificada a possibilidade da consultoria assumir a coleta. 

Para elaboração do PSB/MOC será disponibilizada pela Prefeitura a 
sua base cartográfica digital de Montes Claros, sob a qual os trabalhos serão 
desenvolvidos. 

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informações 
para dimensionar e caracterizar os esforços de investimento e a gestão dos 
serviços de saneamento básico, será realizada ampla pesquisa de dados 
secundários disponíveis em instituições governamentais (municipais, estaduais 
e federais) e não governamentais. O trabalho de coleta de dados e informações 
deve abranger: 

• a legislação local no campo do saneamento básico, saúde e meio 
ambiente; 

• a estrutura e capacidade institucional existente para a gestão dos 
serviços de saneamento básico (planejamento, prestação, fiscalização e 
regulação dos serviços e controle social); 

• estudos, planos e projetos de saneamento básico existente. Avaliar 
a necessidade e possibilidade de serem atualizados; 

• a situação dos sistemas de saneamento básico do município, nos 
seus 4 (quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade 
da prestação dos serviços; 

• as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local; 
• a situação sócio-econômica e capacidade de pagamento dos 

usuários; e 
• dados e informações de outras políticas correlatas. 
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O Diagnóstico deve adotar uma abordagem sistêmica, cruzando 

informações socioeconômicas, ambientais e institucionais, de modo a 
caracterizar a situação antes da implementação do Plano. 

 
c) Fontes de informações de dados secundários 
As principais fontes de informação devem ser as bases de dados 

disponíveis no município e as existentes nos prestadores de serviço. Como 
fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informações de outras políticas 
de interesse do saneamento básico, dentre outros, podem ser pesquisados os 
seguintes bancos de dados: 

• do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(www.ibge.gov.br); 

• da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000 
(www.ibge.gov.br) 

• do Sistema Nacional de Informações em Saneamento 
(www.snis.gov.br); 

• do Programa de Modernização do Setor Saneamento 
(www.cidades.gov.br); 

• do Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde 
(www.datasus.gov.br), que inclui as seguintes bases de dados: “Demográficas 
e socioeconômicas” disponível em “Informações de Saúde”; Atenção Básica à 
Saúde da Família, em “Assistência à Saúde”; “Morbidade Hospitalar”, geral por 
local de internação, em “Epidemiológicas e Morbidade”; dentre outros; 

• do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal 
(www.mds.gov.br); 

• do Projeto Projeção da Demanda Demográfica Habitacional, o 
Déficit Habitacional e Assentamentos Precários (www.cidades.gov.br); 

• do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais 
(www.zee.mg.gov.br); 

• do Atlas de Abastecimento Urbano de Água da Agência Nacional 
de Águas. 

• de diagnósticos e estudos realizados por órgãos ou instituições 
regionais, estaduais ou por programas específicos em áreas afins ao 
saneamento; e 

• do Sistema de Informações das Cidades – Geosnic 
(www2.cidades.gov.br/geosnic). 

 
d) Inspeções de campo e dados e informações primárias 
Os dados primários são provenientes de pesquisas realizadas in 

loco em uma localidade, em domicílios, em vias públicas, em unidades dos 
sistemas de saneamento básico existentes, junto a prestadores de serviços, a 
população ou a entidades da sociedade civil, em um recurso hídrico, dentre 
outros. As informações e dados podem ser obtidos por meio de coleta de 
amostras, entrevistas, questionários, reuniões, etc. 

As seguintes atividades mínimas deverão ser realizadas pela 
consultoria: 
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• Identificação, previamente às inspeções de campo, dos atores 

sociais, com delineamento básico do perfil de atuação e da capacitação na 
temática de saneamento básico. 

• Previsão de entrevistas junto aos órgãos responsáveis pelos 
serviços públicos de saneamento básico, de saúde e do meio ambiente, 
entidades de representação da sociedade civil, instituições de pesquisa, ONGs 
e demais órgãos locais que tenham atuação com questões correlatas. 

• Realização de inspeções de campo para a verificação e 
caracterização da prestação dos serviços de saneamento básico, com 
instrumento de pesquisa previamente aprovado pelo Grupo de Trabalho. 

É importante que as inspeções de campo contribuam para que o 
Diagnóstico inclua uma análise crítica da situação dos sistemas de saneamento 
básico implantado (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas). 

O Diagnóstico deve incluir fotografias, ilustrações e croquis ou 
mapas disponíveis dos sistemas. 

 
12.2.2. Enfoques do Diagnóstico do Saneamento Básico 
 
O Diagnóstico dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de 

Montes Claros deve, necessariamente, englobar as áreas urbana e rural e 
tomar por base as informações bibliográficas, as inspeções de campo, os 
dados secundários coletados nos órgãos públicos que trabalham com o 
assunto e, quando necessário, os dados primários coletados junto a 
localidades inseridas na área de estudo. 

O diagnóstico deve, também, subsidiar e fornecer informações 
adequadas para a elaboração ou atualização dos projetos técnicos setoriais de 
saneamento básico: Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 

 
12.2.2.1 - Caracterização Geral do Município - situação físico-

territorial, socioeconômica e cultural. 
 
Entre os aspectos a serem considerados na caracterização do 

município de Montes Claros deve destacar: 
• demografia urbana e rural com análise estratificada por renda, 

gênero, faixa etária, densidade e acesso ao saneamento e projeções de 
crescimento populacional no horizonte de tempo do Plano; 

• vocações econômicas do município: contexto atual e projeções em 
termos das atividades produtivas por setor; 

• infraestrutura (energia elétrica, pavimentação das ruas, transportes, 
saúde e habitação); 

• caracterização geral do município nos seguintes aspectos: 
geomorfologia, climatologia, hidrografia, hidrogeologia e topografia; 
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• caracterização geral dos aspectos culturais do município, resultante 

da sua ocupação e formação histórica, analisando as relações com o uso e a 
preservação dos recursos ambientais; 

• caracterização das áreas de interesse social: localização, 
perímetros e áreas, carências relacionadas ao saneamento básico, 
precariedade habitacional, população e situação socioeconômica; 

• indicação das áreas de proteção ambiental e áreas de preservação 
permanente; 

 
• identificação de áreas de fragilidade sujeitas à inundação ou 

deslizamento; 
• consolidação e informação cartográfica das informações 

socioeconômicas, físico-territorial e ambiental disponível sobre o município e a 
região; e 

• análise da dinâmica social do município para a compreensão da 
organização da sociedade e a identificação de atores e segmentos sociais 
estratégicos com interesse no saneamento básico a serem envolvidos. 

 
12.2.2.2. Situação Institucional 
 
• levantamento e análise da legislação aplicável localmente que 

define as políticas federal, estadual, municipal e regional sobre o saneamento 
básico, o desenvolvimento urbano, a saúde e o meio ambiente (leis, decretos, 
códigos, políticas, resoluções e outros); 

• identificação e análise da estrutura e capacidade institucional para 
a gestão (planejamento, prestação dos serviços, regulação, fiscalização e 
controle social) dos serviços de saneamento básico nos 4 (quatro) 
componentes. Incluir a avaliação dos canais de integração e articulação 
intersetorial e da sua inter-relação com outros segmentos (desenvolvimento 
urbano, habitação, saúde, meio ambiente e educação); 

• análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos 
serviços de saneamento básico; 

• levantamento das ações previstas nos Planos Plurianuais (PPA), 
nas 03 (três) versões anteriores e em especial para a presente versão. 

• identificação das redes, órgãos e estruturas de educação formal e 
não formal e avaliação da capacidade de apoiar projetos e ações de educação 
ambiental combinados com os programas de saneamento básico; 

• identificação junto aos municípios vizinhos das possíveis áreas ou 
atividades onde pode haver cooperação, complementaridade ou 
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos à 
gestão do saneamento básico ou de cada um dos serviços ou componente em 
particular; 

• identificação de programas locais existentes de interesse do 
saneamento básico nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, 
mobilidade urbana, gestão de recursos hídricos e conservação ambiental; 

• identificação e avaliação do sistema de comunicação local e sua 
capacidade de difusão das informações e mobilização sobre o Plano. 
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12.2.2.3. Situação dos serviços de abastecimento de água 

potável 
 
Para o componente dos Serviços de Abastecimento de Água 

Potável, o diagnóstico deverá contemplar, para as áreas rurais e urbanas, as 
seguintes informações: 

• caracterização da cobertura e qualidade dos serviços, com a 
identificação das populações não atendidas e sujeitas a falta de água; 
regularidade e frequência do fornecimento de água, com identificação de áreas 
críticas; consumo per capita de água; qualidade da água tratada e distribuída à 
população; 

• avaliação da disponibilidade de água dos mananciais e da oferta à 
população pelos sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e 
futura, preferencialmente, por áreas ou setores da sede e localidades do 
município; 

• levantamento e avaliação das condições atuais e potenciais dos 
mananciais de abastecimento de água quanto aos aspectos de proteção da 
bacia de contribuição (tipos de uso do solo, fontes de poluição, estado da 
cobertura vegetal, qualidade da água, ocupações por assentamentos humanos, 
etc.); 

• apontamento de novas alternativas para captação, caso seja 
identificada a necessidade; 

• descrição e avaliação dos sistemas de abastecimento de água 
existentes no município, quanto à captação, elevação, adução, tratamento, 
reservação, estações de bombeamento, rede de distribuição e ligações 
prediais, nos aspectos relacionados às capacidades de atendimento frente à 
demanda e ao estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, mapas, 
esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentação da visão 
geral do sistema; 

• caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores 
técnicos, operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, 
tarifas, número de ligações, inadimplência de usuários, eficiência comercial e 
operacional, uso de energia elétrica e outros. 

Deverá ser apresentada uma analise comparativa entre os 
indicadores de Montes Claros e o de outras cidades com área e população 
semelhantes. 

 
12.2.2.4. Situação dos serviços de esgotamento sanitário 
 
O diagnóstico do esgotamento sanitário deverá abranger as áreas 

urbanas e rurais, a identificação dos núcleos carentes ou excluídos de 
esgotamento sanitário e a caracterização dos aspectos sócio-econômicos 
relacionados ao acesso aos serviços. 

Deverão ser contemplados os seguintes conteúdos: 
• caracterização da cobertura e a identificação das populações não 

atendidas ou sujeitas a deficiências no atendimento a sistemas de esgotamento 
sanitário (redes coletoras, fossas sépticas e outras soluções, contemplando 
também o tratamento); 
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• avaliação da situação atual e futura da geração de esgoto versus 

capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitário 
disponíveis,quer seja a partir de soluções individuais e/ou coletivas, 
contemplando também o tratamento; 

• descrição e avaliação dos sistemas de esgotamento sanitário 
quanto à capacidade instalada frente à demanda e ao estado das estruturas 
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, 
fotografias e planilhas, com a apresentação da visão geral dos sistemas. No 
caso do uso de sistemas coletivos essa avaliação deve envolver as ligações de 
esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as estações elevatórias, as 
estações de tratamento, os emissários e a disposição final; 

• análise dos processos e resultados do monitoramento da 
quantidade e qualidade dos efluentes quando implantado; 

• dados da avaliação das condições dos corpos receptores quando 
existentes; 

• caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores 
técnicos, operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, 
tarifas, número de ligações, inadimplência de usuários, eficiência comercial e 
operacional, uso de energia elétrica e outros; 

• indicação de áreas de risco de contaminação, e de áreas já 
contaminadas por esgotos no município quando mapeadas e avaliadas. 

 
12.2.2.5. Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos dos 
Serviços de Saúde 

 
Tal componente do Diagnóstico deverá contemplar as seguintes 

informações: 
• Analisar e apresentar as principais características da implantação e 

operação da Central de Tratamento de Resíduos de Montes Claros; 
• Analisar e avaliar as condições técnicas do Aterro Sanitário de 

Montes Claros; 
• informações da caracterização dos resíduos sólidos produzidos no 

município em termos de quantidade e qualidade. Incluir projeções de produção 
de resíduos para curto e médio prazo; 

• análise da situação da gestão do serviço de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos, com base em indicadores técnicos, operacionais 
e financeiros; 

• descrição e análise da situação dos sistemas de 
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos do município. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e 
planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operação; 

• identificação de lacunas no atendimento à população pelo Poder 
Público do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para as 
condições atuais e futuras, quanto à população atendida (urbana e rural), tipo, 
regularidade, qualidade e frequência dos serviços;  

• identificação da cobertura da coleta porta a porta, bem como das 
áreas de varrição, identificando a população atendida. 
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• análise dos serviços de varrição e serviços especiais (feiras, 

mercados, espaços públicos, calçadões, locais de grandes eventos, etc.). 
Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito 
entendimento dos sistemas em operação; 

• identificação das formas da coleta seletiva (cooperativas, 
associações e “carrinheiros”), quando existirem, quantificando-as e 
qualificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social e financeira; 

• inventário/análise da atuação dos catadores, nas ruas ou nos 
lixões, identificando seu potencial de organização; 

• informação, quando já identificadas, de áreas de risco de 
poluição/contaminação, e de áreas já contaminadas, por resíduos sólidos e as 
alterações ambientais causadas por depósitos de lixo urbano; 

• avaliação das soluções adotadas no Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, a ser elaborado pelos geradores dos resíduos 
e identificação da abrangência da coleta e destinação final destes resíduos, 
conforme a Resolução CONAMA 283/2001; e  

• avaliação das soluções adotadas na gestão dos resíduos da 
construção civil. 

 
12.2.2.6. Situação dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais e 

Drenagem Urbana 
 
Quanto ao manejo das águas pluviais e a drenagem urbana, o 

Diagnóstico deverá estar em harmonia com o Plano Diretor Municipal. Devem 
ser adotados ou considerados os índices, parâmetros e normas em vigor, além 
de incluir: 

• análise crítica dos sistemas de manejo e drenagem das águas 
pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas quanto à sua atualidade e 
pertinência em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das águas 
pluviais; 

• identificação de lacunas no atendimento pelo Poder Público, 
incluindo demandas de ações estruturais e não estruturais para o manejo das 
águas pluviais, com análise do sistema de drenagem existente quanto à sua 
cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas; 

• identificação das deficiências no sistema natural de drenagem, a 
partir de estudos hidrológicos; 

• análise das condições de operação e manutenção dos sistemas 
existentes; 

• estudo das características morfológicas e determinação de índices 
físicos (hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e micro-
bacias em especial das áreas urbanas; 

• caracterização e complementação da indicação cartográfica das 
áreas de risco de enchentes, inundações, escorregamentos, em especial para 
as áreas urbanas e, quando possível, destacando: hidrografia, pluviometria, 
topografia, características do solo, uso atual das terras, índices de 
impermeabilização e cobertura vegetal; 
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• avaliação dos estudos elaborados para Montes Claros, quanto a 

zoneamento de riscos de enchentes para diferentes períodos de retorno de 
chuvas ; 

• análise dos processos erosivos e sedimentológicos e sua influência 
na degradação das bacias e riscos de enchentes, inundações e 
escorregamentos. 

 
12.2.3. Diagnóstico dos setores que têm inter-relação com o 

saneamento básico 
 
12.2.3.1. Situação do desenvolvimento urbano e habitação 
 
Identificar e analisar dados e informações subsidiárias nos seguintes 

aspectos: 
• parâmetros de uso e ocupação do solo; 
• definição do perímetro urbano da sede e dos distritos do Município; 
• definição das Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS e Áreas 

de Especial Interesse Econômico - AEIE; 
• identificação da ocupação irregular em Áreas de Preservação 

Permanente – APP Urbanas; 
• identificação, avaliação e análise (contemplando no mínimo: 

histórico e resultados alcançados) da aplicação dos instrumentos do Estatuto 
da Cidade em Montes Claros; e, 

• identificação da situação fundiária e eixos de desenvolvimento da 
cidade, bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanização. 

No campo da habitação, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas 
demandas e necessidades em termos do saneamento básico, as seguintes 
informações do Plano Municipal de Habitação: 

• organização institucional e objetiva do Plano e seus programas e 
ações; 

• quadro da oferta habitacional: identificação da oferta de moradias e 
solo urbanizado, principalmente quanto à disponibilidade de serviços de 
saneamento básico; as condições de acesso às modalidades de intervenção e 
financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a 
população de baixa renda, especialmente as Áreas Especiais de Interesse 
Social - AEIS; 

• necessidades habitacionais: caracterização da demanda por 
habitação e investimentos habitacionais, considerando as características 
sociais locais, o déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterização 
de assentamentos precários (favelas e afins) e outras; 

• análise das projeções do déficit habitacional: identificar e analisar 
impactos para as demandas de saneamento básico. 

 
12.2.3.2. Situação ambiental e de recursos hídricos 
 
O Diagnóstico deve incluir informações e análise dos dados 

ambientais e de recursos hídricos e suas interações com os aspectos 
socioeconômicos, a partir de informações existentes. Deve incluir: 
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• a caracterização geral das bacias hidrográficas onde o município 

está inserido, incluindo as delimitações territoriais, os aspectos relativos aos 
meios físico e natural, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos 
e usos do solo, os corpos d'água e o regime hidrológico; a cobertura vegetal, a 
situação de preservação e proteção dos mananciais superficiais e águas 
subterrâneas, áreas de recarga e de afloramento de aquíferos; 

• a caracterização geral dos ecossistemas naturais, por bacia 
hidrográfica, destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e 
as áreas de preservação permanente; 

• a situação e perspectivas dos usos e da oferta de água em bacias 
hidrográficas de utilização potencial para suprimento humano, considerando as 
demandas presentes e futuras e o lançamento de resíduos líquidos e sólidos 
de sistemas de saneamento básico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo; 

• a identificação de condições de degradação por lançamento de 
resíduos líquidos e sólidos e a verificação de situações de escassez presente e 
futura; 

• a identificação das condições de gestão dos recursos hídricos nos 
aspectos de interesse do Saneamento Básico quanto: ao domínio das águas 
superficiais e subterrâneas (União ou Estado); à situação da gestão dos 
recursos hídricos nas bacias do município; à atuação de comitês e agências de 
bacia; ao enquadramento dos corpos d’água; à implementação da outorga e 
cobrança pelo uso; aos instrumentos de proteção de mananciais; à situação do 
plano de bacia hidrográfica e seus programas e ações para o município de 
Montes Claros; e à disponibilidade de recursos financeiros para investimentos 
em saneamento básico; e 

• a identificação de relações de dependência entre a sociedade local 
e os recursos ambientais, incluindo o uso da água. 

 
12.2.3.3. Situação da saúde 
 
O Diagnóstico da situação de saúde da população deverá abordar a 

perspectiva do saneamento básico como promoção e prevenção de 
enfermidades. Para tanto deverão ser levantadas as seguintes informações: 

• morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento 
básico, mais especificamente, as doenças infecciosas e parasitárias; 

• estado nutricional de crianças menores de quatro anos; 
• existência e análise do Programa Saúde na Família; 
• existência e análise de programa de educação ambiental; e 
• existência e análise de programa de assistência social. 
Essas informações devem ser analisadas objetivando verificar o 

impacto das condições de saneamento básico na qualidade de vida da 
população. As áreas de risco devem ser devidamente identificadas. 

Deve-se buscar, ainda, a identificação dos fatores causais das 
enfermidades e suas relações com as deficiências detectadas na prestação 
dos serviços de saneamento básico, bem como as suas consequências para o 
desenvolvimento econômico e social. 

Devem ser analisadas as políticas e o Plano de Saúde, e sua 
relação com o saneamento básico, incluindo as condições de participação do 
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setor saúde na formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico, conforme prevê o inciso IV, do artigo 200 da Constituição 
Federal/1988 e a Lei nº. 8080/1990. 

12.2.4. Indicação de conteúdo do documento (Produto 02) 
 
Na Fase II deve ser elaborado um relatório de Diagnóstico da 

Prestação dos Serviços de Saneamento Básico, com a consolidação de todos 
os resultados dos estudos, devendo conter a caracterização e avaliação da 
situação de salubridade ambiental do município por meio de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, de saúde, ambientais e econômicos, indicando os 
fatores causais e suas relações com as deficiências detectadas, bem como as 
suas consequências para o desenvolvimento econômico e social. 

Deve também apresentar uma análise da gestão dos serviços 
(planejamento, prestação dos serviços, regulação, fiscalização e controle 
social), a partir dos estudos desenvolvidos, entrevistas realizadas, dados de 
campo, indicadores técnicos, operacionais e financeiros, dentre outros. Além 
disso, o Relatório deve conter glossário e rol de siglas. 

O documento deverá conter no mínimo os seguintes tópicos: 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização 
2) Objetivos 
3) Diretrizes gerais adotadas 
4) Metodologia utilizada na realização do Diagnóstico 
5) Caracterização do município (localização, população/localidades, 

características social, econômica e cultural e inserção regional) 
6) Caracterização do ambiente 
6.1) Topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e ocupação 

do solo (cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de 
impermeabilização, processos de erosão/assoreamento, riscos de enchentes, 
alagamentos e escorregamentos, etc.). 

6.2) Mananciais de suprimento de água 
6.3) Caracterização dos resíduos sólidos e esgotos sanitários 
7) A prestação dos serviços de saneamento básico 
7.1) Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos 

serviços 
7.1.1) Aspectos legais 
7.1.2) Aspectos políticos e institucionais 
7.1.3) Planejamento 
7.1.4) Regulação e fiscalização 
7.1.5) Ações inter-setoriais. 
7.1.6) Participação e controle social 
7.1.7) Educação ambiental em projetos e ações de saneamento 

básico 
7.2) Situação dos serviços de saneamento básico 
7.2.1) Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, 

regularidade e segurança da prestação dos serviços de abastecimento de água 
potável 

7.2.2) Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, 
regularidade e segurança da prestação dos serviços de esgotamento sanitário 
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7.2.3) Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, 

regularidade e segurança da prestação dos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos 

7.2.4) Cobertura da população, tipo de serviço, acesso, qualidade, 
regularidade e segurança da prestação dos serviços de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas 

7.2.5) Análise dos sistemas de saneamento básico existentes 
7.2.6) Tipo e condições da prestação dos serviços de saneamento 

básico (modelo de prestação dos serviços, contratos de concessão e 
indicadores técnicos, operacionais e financeiros); 

7.2.7) Impactos na saúde, na cidadania e nos recursos naturais (com 
enfoque para a poluição dos recursos hídricos). 

 
12.3. FASE III – Prognósticas e alternativas para a 

universalização - Diretrizes 
 
Objetivos e Metas 
Esta fase envolve a formulação de estratégias para alcançar os 

objetivos, diretrizes e metas definidas para o PSB/MOC, incluindo a criação ou 
adequação da estrutura municipal para o planejamento, a prestação de serviço, 
a regulação, a fiscalização e o controle social, ou ainda, a assistência técnica e, 
quando for o caso, a promoção da gestão associada, via convênio de 
cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 
destas funções. 

Nesta fase devem-se formular os mecanismos de articulação e 
integração das políticas, programas e projetos de Saneamento Básico, com de 
outros setores correlacionados (saúde, habitação, meio ambiente, recursos 
hídricos, educação) visando à eficácia, a eficiência e a efetividade das ações 
preconizadas. 

Essa fase também consiste na análise e seleção das alternativas de 
intervenção visando à melhoria das condições sanitárias em que vivem as 
populações urbanas e rurais. Tais alternativas terão por base as carências 
atuais de serviços públicos de saneamento básico: abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Essas carências devem ser projetadas a partir da análise de 
cenários alternativos de evolução das medidas mitigadoras que possam ser 
previstas no PSB/MOC para o horizonte de projeto (20 anos). 

As diretrizes, alternativas, objetivos e metas, programas e ações do 
Plano devem contemplar definições com o detalhamento adequado e suficiente 
a que seja possível formular os projetos técnicos e operacionais para a 
implementação dos serviços. 

No componente “Resíduos Sólidos” do Plano de Saneamento Básico 
de Montes Claros devem ser inseridas diretrizes e recomendações para o 
desenvolvimento do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 
conforme discriminado no artigo 19 da Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
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12.3.1. Alternativas de gestão dos serviços públicos de 

saneamento básico 
 
Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o 

exercício das atividades de planejamento, prestação de serviços, regulação, 
fiscalização e controle social, definindo órgãos municipais competentes para 
criação ou reformulação do existente, devendo-se considerar as possibilidades 
de cooperação regional para suprir deficiências e ganhar em economia de 
escala. 

 
12.3.2. Necessidades de serviços públicos de saneamento 

básico 
 
As projeções das demandas por estes serviços deverão ser 

estimadas para o horizonte de 20 anos, considerando a definição de metas de: 
a) Curto prazo – anual ou até 4 anos; Médio prazo – entre 4 e 8 anos; e Longo 
prazo – acima de 8 e até 20 anos. 

Nos casos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
deverão ser realizadas projeções de demandas, devendo-se levar em 
consideração os estudos realizados sobre os planos diretores e outros estudos. 
Deve-se analisar a pertinência e a possibilidade da manutenção das 
metodologias, dos parâmetros, dos índices e das taxas de projeção adotados 
nos mesmos. 

Para os resíduos sólidos, as projeções de produção de resíduos 
devem basear-se em metodologias simplificadas que possam ser 
desenvolvidas utilizando dados secundários. 

As projeções das necessidades de ações estruturais e não 
estruturais de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas deverão basear-
se nos estudos realizados no diagnóstico, considerando o horizonte de 
planejamento. 

 
12.3.2.1. Cenários alternativos das demandas por serviços de 

saneamento básico 
 
Devem-se construir cenários alternativos de demandas por serviços 

que permitam orientar o processo de planejamento do saneamento básico, 
identificando-se as soluções que compatibilizem o crescimento econômico, a 
sustentabilidade ambiental, a prestação dos serviços e a equidade social no 
Município de Montes Claros. Deve-se estabelecer uma amplitude de cenários 
que representem aspirações sociais factíveis de serem atendidas nos prazos 
estabelecidos. 

Esses cenários têm por objetivo identificar, dimensionar, analisar e 
prever a implementação de alternativas de intervenção, considerando a 
incerteza do futuro e visando o atendimento das demandas da sociedade, 
observando: o sistema territorial e urbano; os aspectos demográficos e de 
habitação; as características sócio-ambientais; as demandas do setor 
industrial; e as demandas do setor agrícola. 
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Através desta técnica - construção de cenários será previstas as 

possibilidades de evolução das demandas, projeções populacionais, o impacto 
de outros usos de recursos hídricos da região (indústria, agricultura ou 
turismo), a situação da ocupação humana, a evolução demográfica e ofertas 
dos serviços de saneamento básico (avaliação da evolução dos consumos por 
categoria e avaliação das perdas). 

Deverão ser consolidados os balanços oferta/demanda esperados 
para cada segmento do saneamento básico, para diferentes cenários futuros 
de demanda. Serão considerados os aspectos e fatores críticos do 
desempenho operacional, a previsão da expansão da oferta e ações de gestão 
que poderão impactar no aumento da oferta, observando-se ainda a estrutura 
institucional dos prestadores dos serviços. Finalmente deverá ser determinada 
uma diretriz única de evolução das demandas visando nortear as intervenções 
a serem propostas. 

 
12.3.3. Compatibilização das carências de saneamento básico 

com as ações do Plano 
 
Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas 

futuras de serviços públicos de saneamento básico no município, identificando 
as alternativas de intervenção e de mitigação dos déficits e deficiências na 
prestação dos serviços, de forma a se estabelecerem os cenários alternativos. 

A partir dos resultados das propostas de intervenção nos diferentes 
cenários, deve-se selecionar o conjunto de alternativas que promoverá a 
compatibilização qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de 
serviços. Tal conjunto se caracterizará como o cenário normativo objeto do 
Plano. 

Deve-se prever, ainda, a definição de política de acesso a todos ao 
saneamento básico, em discriminação por incapacidade de pagamento de 
taxas ou tarifas, considerando a instituição da tarifa social para atender as 
populações de baixa renda. 

 
12.3.4. Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária 
 
As metas e os programas, projetos e ações do Plano, sobretudo 

quando relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que 
couber, a partir de critérios de hierarquização das áreas de intervenção 
prioritária conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, 
ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico. 

 
12.3.5. Definição de Objetivos e Metas 
 
Coerente com o Diagnóstico, os Objetivos do Plano devem ser 

definidos coletivamente a partir de discussões com os diversos segmentos da 
sociedade e com o Grupo de Trabalho do Plano. 

Devem ser elaborados de forma a serem quantificáveis e a orientar a 
definição de metas e proposição dos Programas, Projetos e Ações do Plano 
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nos quatro componentes do saneamento básico, na gestão e em temas 
transversais tais como: capacitação, educação ambiental e inclusão social. 

As Metas do Plano são os resultados mensuráveis que contribuem 
para que os objetivos sejam alcançados, devendo ser propostos de forma 
gradual e estarem apoiados em indicadores. 

Os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo definidos pelo 
PSB/MOC devem ser compatíveis e estar articulados com os objetivos de 
universalização do PNSB. 

As metas, os programas, as obras e as ações propostas, sobretudo 
quando relacionadas a investimentos, serão apresentadas a partir de critérios 
de hierarquização das áreas de intervenções prioritárias, conforme metodologia 
a ser construída em conjunto com o Grupo de Trabalho, contendo um pré-
dimensionamento de seus custos de implantação, com base no Plano 
Plurianual e no orçamento municipal, bem como outras fontes externas de 
financiamento. 

 
12.3.6. Outros Mecanismos Complementares 
 
O Plano deve também conter os seguintes mecanismos 

complementares necessários à sua implementação: 
• Mecanismos para a divulgação do plano no município, 

assegurando o pleno conhecimento da população; 
• Procedimentos e mecanismos para a compatibilização com as 

Políticas e os Planos Nacional e Estadual de recursos hídricos; 
• Definição dos indicadores de prestação dos serviços de 

saneamento a serem seguidos pelos prestadores de serviços; 
• Determinação dos valores dos indicadores e definição dos padrões 

e níveis de qualidade e eficiência a serem seguidos pelos prestadores de 
serviços; e 

• Definição dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, 
econômico/financeiros e administrativos necessários à execução, avaliação, 
fiscalização e monitoramento do Plano. 

 
12.3.7 - Indicação de conteúdo do documento (Produto 03) 
 
O documento deverá conter no mínimo os seguintes tópicos: 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização; 
2) Alternativas de gestão dos serviços públicos de saneamento 

básico; 
3) Necessidades de serviços públicos de saneamento básico: 

(Cenários alternativos das demandas por serviços de saneamento básico); 
4) Compatibilização das carências de saneamento básico com as 

ações do Plano; 
5) Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária; 
6) Definição de Objetivos e Metas; 
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12.4. FASE IV – Programas, Projetos e Ações 
 
Os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos 

e metas devem ser compatíveis com os respectivos planos plurianuais e com 
outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento e as formas de acompanhamento e avaliação e de integração 
entre si e com outros programas e projetos de setores afins. 

A programação das ações do Plano deverá ser desenvolvida em 
duas etapas distintas: uma imediata ao início dos trabalhos, chamada de 
Programação de Ações Imediatas e a outra denominada de Programação das 
Ações (Curto, Médio e Longo Prazo), resultantes do próprio desenvolvimento 
do Plano. 

 
12.4.1. Programação de Ações Imediatas 
 
Esse Programa deverá ser o instrumento de ligação entre as 

demandas de serviços e ações existentes nas administrações municipais e o 
Plano. Todos os projetos e estudos existentes para minimizar os problemas de 
saneamento básico de Montes Claros deverão ser identificados, compilados e 
avaliados segundo a sua pertinência e aderência aos objetivos e princípios do 
PSB/MOC já na fase de Diagnóstico. 

Dada a aderência ao Plano e realizado as compatibilizações, caso 
necessário, deve-se estabelecer uma hierarquia entre os programas, projetos e 
ações, priorizando as intervenções mais imediatas, conforme a disponibilidade 
orçamentária, devendo ser apresentado indicadores e características técnicas 
para elaboração de projetos para cada ação. 

 
12.4.2. Programação das Ações do Plano (Curto, Médio e Longo 

Prazo) 
 
Em termos de conteúdo, o Plano a ser elaborado deverá conter, no 

mínimo: 
• Definição dos programas, projetos e ações com estimativas de 

custos, baseadas nos resultados dos estudos da Fase III (Prognósticos e 
Alternativos) que deem poder de consequência às ações formuladas; 

• Estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de 
médio (4 a 8 anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a 
projetar estados progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestação 
dos serviços de saneamento básico no município; 

• Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações, 
compatibilizados com os planos de orçamento e com as metas estabelecidas; e 

• Formulação de mecanismos e procedimentos para a avaliação 
sistemática da eficácia, eficiência e efetividade das ações programadas e para 
a prestação de assistência técnica e gerencial em saneamento básico ao 
município, pelos órgãos regionais (se existirem) e entidades estaduais e 
federais. 

Os Programas, Projetos e Ações do Plano devem contemplar no 
mínimo as seguintes temáticas: 
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• Promoção do direito à cidade 
Integrando a política de saneamento à política de desenvolvimento 

urbano e às diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais planos 
municipais. E, em particular, à política municipal de habitação de interesse 
social e aos programas de produção de moradia social, urbanização, 
regularização fundiária e erradicação de áreas de risco em áreas de especial 
interesse social e de integração de favelas e assentamentos precários. 

• Promoção da saúde e a qualidade de vida 
A definição de metas de salubridade ambiental, visando à promoção 

da melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e efeitos à saúde 
garantindo a universalização, a regularidade e continuidade dos serviços; 

A promoção da integralidade das ações, compreendida como o 
conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 
serviços de saneamento básico adequados à saúde pública e à segurança da 
vida e do patrimônio público e privado. 

• Promoção da sustentabilidade ambiental 
As ações de saneamento básico devem incorporar de forma 

indissociável as três dimensões da sustentabilidade ambiental: a ambiental, a 
social, e a econômica, e estimular o uso da energia e dos recursos ambientais, 
o emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem as restrições do 
meio ambiente, assim como a integração de infraestrutura e serviços com a 
gestão eficiente dos recursos hídricos e a observação de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais socioeconômicos, apontando as causas 
das deficiências detectadas. 

• Melhoria do gerenciamento, da prestação dos serviços, e da 
sustentabilidade 

Definição de programas de revitalização da prestação dos serviços 
de saneamento básico, que valorizem os aspectos da eficiência, da qualidade e 
da sustentabilidade econômica na sua atual organização. 

Cabe ressaltar a importância da exigência legal de inclusão nos 
planos de saneamento básico, de um programa permanente destinado a 
promover o desenvolvimento institucional dos serviços públicos de saneamento 
básico, para o alcance de níveis crescentes de desenvolvimento técnico, 
gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento das instalações 
existentes. 

Outro aspecto a destacar é que o Plano de Saneamento Básico, a 
ser elaborado, deverá considerar o desenvolvimento, a organização e a 
execução de ações, serviços e obras de interesse comum para o saneamento 
básico, respeitada a autonomia municipal. 

 
12.4.3 - Estudo de Sustentabilidade Econômico-financeira 
 
Garantida a viabilidade técnica e definidas as ações para a 

universalização dos serviços com qualidade, nesta fase serão realizadas as 
atividades voltadas para o equacionamento econômico-financeiro do 
PSB/MOC, considerando a disponibilidade futura de recursos oriundos da 
própria prestação dos serviços, do orçamento municipal, das demais fontes de 
receitas tradicionais do setor, a participação da iniciativa privada e a 
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possibilidade de financiamentos a partir de instituições nacionais e/ou 
internacionais. 

Serão formulados cenários econômico-financeiros que melhor 
atendam os objetivos de remuneração dos investimentos a serem realizados no 
saneamento básico da cidade, considerando que a tarifa é, basicamente, a 
principal fonte de arrecadação do setor. Será analisado, por exemplo, o 
sistema de cobrança dos serviços de limpeza urbana e verificado se os 
recursos arrecadados com as taxas são suficientes para garantir a 
sustentabilidade econômico-financeira aos diversos serviços realizados, ou se 
estes serão parcialmente suportados pelo orçamento municipal. 

Os cenários serão formulados com base nas perspectivas de 
receitas e de custos necessários para a operacionalização dos serviços e para 
as definidas no plano de investimentos. As receitas serão geradas, 
primordialmente, por meio da cobrança de tarifas/taxas, podendo ser levados 
em consideração alguns subsídios. 

Para equacionamento econômico-financeiro do PSB/MOC, cada 
alternativa de cenário gerará uma situação de um fluxo de caixa, que 
determinará: 

• se os custos envolvidos na operação, manutenção e gestão dos 
sistemas serão suportados pelas receitas tarifárias e/ou taxas; 

• a magnitude do financiamento dos investimentos a serem 
realizados; 

• a remuneração dos segmentos. 
Será estimado o dimensionamento dos insumos necessários para a 

operação no regime de eficiência de cada segmento, considerando os níveis de 
cobertura propostos para cada alternativa de cenário, com base na indicação 
da qualidade e qualificação pessoal, do consumo de energia, dos materiais e 
serviços para a operação e a manutenção regular. 

A alternativa de cenário de melhor desempenho deve ser aquela que 
apresente a melhor resposta na priorização da universalização dos serviços e 
de sua sustentabilidade econômico-financeira. 

Para atingir este objetivo, deverá ser desenvolvida simulações 
relativas às variações da tarifa média e distintos custos de capital, para dar 
suporte à municipalidade na determinação da mais adequada estrutura tarifária 
a ser implementada para o modelo de operação dos segmentos de 
saneamento básico. 

A estrutura de cobrança atual deverá ser prioritariamente mantida, 
contudo, se esta não for suficiente para sustentar os novos investimentos e os 
compromissos a serem assumidos para melhor atendimento aos usuários e a 
sustentabilidade econômico-financeira, poderá ser sugerida alternativas que 
não venham impactar na modicidade tarifária. 

Para cada cenário, serão desenvolvidas análises de sensibilidade 
referentes às premissas assumidas, com identificação das variáveis. Será 
ainda realizada uma análise da estrutura tarifária desenvolvida e proposta, 
comparando-a com as estruturas atualmente praticadas por outros sistemas de 
outros municípios com características similares. 
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12.4.4. Indicação de conteúdo do documento (Produto 04) 
 
O documento deverá conter no mínimo os seguintes tópicos: 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização; 
2) Programação de Ações Imediatas; 
3) Programação das Ações do Plano (Curto, Médio e Longo Prazo). 
4) Diretrizes para a elaboração do Estudo de Sustentabilidade 

Econômico-financeira 
 
12.5. FASE V – Definição de ações para emergências e 

contingências 
 
As ações para emergência e contingência serão estabelecidas para 

casos de racionamento e aumento de demanda temporária, assim como para 
solucionar problemas em função de falhas operacionais, situações imprevistas 
que proporcionem riscos de contaminação, incômodos a população, 
interrupções dos serviços, entre outros. 

12.5.1 - Estabelecimento de planos de racionamento e atendimento 
a aumentos de demanda temporária. 

12.5.2 - Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento 
operacional para situação crítica na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, inclusive com adoção de mecanismos tarifários de 
contingência. 

12.5.3 - Estabelecer diretrizes para a Articulação com o Plano 
Municipal de Redução de Risco e para a formulação do Plano de Segurança da 
Água. 

12.5.1. Indicação de modelo do documento (Produto 05) 
O documento deverá conter no mínimo os seguintes tópicos: 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização; 
2) Estabelecimento de planos de racionamento e atendimento a 

aumentos de demanda temporária; 
3) Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento 

operacional para situação crítica na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, inclusive com adoção de mecanismos tarifários de 
contingência; 

4) Estabelecer diretrizes para a Articulação com os Planos Locais de 
Risco e para a formulação dos Planos de Segurança da Água. 

 
12.6. FASE VI – Termo de Referência para elaboração do 

Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico de Montes 
Claros 

 
A consultoria deverá desenvolver um Termo de Referência para 

elaboração do Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico de 
Montes Claros. O sistema projetado poderá ser desenvolvido diretamente pela 
Prefeitura ou através de contratação de firma especializada em 
desenvolvimento de software. 
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O sistema de informações deverá ser concebido e desenvolvido no 

processo de elaboração do Plano. O município deverá promover a avaliação do 
conjunto de indicadores inicialmente proposto, objetivando construir um 
Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros – 
SIM-SB/MOC. Esse sistema uma vez construído, testado e aprovado deverá 
ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser avaliado, 
possibilitando verificar a sustentabilidade da prestação dos serviços de 
saneamento básico no município. 

O sistema informatizado deverá conter um banco de dados, em 
software a ser definido, associado a ferramentas de geoprocessamento 
disponíveis na Prefeitura de Montes Claros, para facilitar a manipulação dos 
dados e a visualização da situação de cada serviço ofertado no município. Com 
isso, será possível identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisão em 
tempo hábil para a resolução dos problemas relacionados com os serviços de 
saneamento básico. Servirá a múltiplos propósitos nos níveis federal, estadual 
e municipal, dentre os quais destacam-se: 

(i) planejamento e execução de políticas públicas; 
(ii) orientação da aplicação de recursos; 
(iii) avaliação de desempenho dos serviços; 
(iv) aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e 

eficácia; 
(v) orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; 
(vi) contribuição para o controle social e 
(vii) utilização de seus indicadores como referência para 

comparação e para medição de desempenho no setor saneamento brasileiro. 
O SIM-SB/MOC deverá ser composto por indicadores de fácil 

obtenção, apuração e compreensão, confiáveis do ponto de vista do seu 
conteúdo e fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir os objetivos e as 
metas, a partir dos princípios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios 
analíticos da eficácia, eficiência e efetividade da prestação dos serviços de 
saneamento básico. 

É de extrema importância que o SIM-SB/MOC seja projetado 
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informação em Saneamento – 
SINISA, do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento 
Básico. Enquanto o SINISA não estiver desenvolvido e disponível deverá ser 
utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento – SNIS, para os 4 (quatro) componentes. 

 
12.6.1. Indicação de modelo do documento (Produto 06) 
 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização; 
2) Objeto; 
3) Objetivo 
4) Escopo: banco de dados, informações operacionais, indicadores, 

adequação ao SINISA, relatórios, e etc; 
5) Aspectos Metodológicos: descrição dos softwares; 
6) Prazos; 
7) Produtos esperados; 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
8) Orçamento; 
9) Manual de manutenção e de operação; 
10) Solução de consulta e entrada de dados via WEB 
 
12.7. FASE VII – Mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do Plano. 
 
Para avaliação sistemática das ações programadas deverão ser 

sugeridos mecanismos para o monitoramento e avaliação dos resultados do 
PSB/MOC. 

O Plano deverá ser revisado, no máximo, a cada quatro anos, de 
forma articulada com as políticas municipais de saúde, meio ambiente, 
recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural e de habitação, entre outras. 

Nesta fase deverão ser contemplados instrumentos de gestão para 
avaliação dos resultados das ações, incluindo a divulgação das ações e 
mecanismos de controle social. 

Ainda nesta fase, deverão ser apresentadas as sugestões 
administrativas para implementação do plano e proposição de minutas da 
legislação e regulação básica referente à política municipal de saneamento, a 
partir dos instrumentos vigentes: 

1 - Minuta de Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água; 
2 - Minuta de Regulamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário; 
3 - Minuta de Regulamento dos Serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo dos Resíduos Sólidos; 
4 - Minuta de Regulamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas. 
Deverão ser definidos sistemas e procedimentos para o 

monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do Plano e dos resultados 
das suas ações no acesso; na qualidade, na regularidade e na frequência dos 
serviços; nos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestação dos 
serviços; na qualidade de vida; assim como o impacto nos indicadores de 
saúde do município e nos recursos naturais. 

Deverão ser definidos indicadores e índices do acesso, da qualidade 
e da relação com outras políticas de desenvolvimento urbano. 

Há também a necessidade de se instituir os mecanismos de 
representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e 
avaliação do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou técnicos) 
das instituições do Poder Público Municipal e das representações da 
sociedade. 

12.7.1. Indicação de modelo do documento (Produto 07) 
 
1) Apresentação, Introdução e Contextualização; 
2) Minuta de Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água; 
3) Minuta de Regulamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário; 
4) Minuta de Regulamento dos Serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo dos Resíduos Sólidos; 
5) Minuta de Regulamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas; 
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6) Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do Plano 
 
12.8. FASE VIII – Relatório Final do Plano 
 
O Produto 8 - Relatório Final do Plano deverá ser uma síntese dos 

produtos de 1 a 7, transformando-se na materialização do Plano de 
Saneamento Básico de Montes Claros. Como os demais produtos, deverá ter 
impecável qualidade de redação, correção ortográfica, editoração e impressão. 
O seu conteúdo deverá ser uma síntese, tendo uma linguagem acessível, 
abrangência e independência para entendimento. Os volumes dos demais 
produtos serão utilizados para analises técnicas mais aprofundadas dos seus 
conteúdos. 

 
13 - PERFIL 
 
A empresa ou entidade que se habilitar à execução da presente 

empreitada deverá comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de 
consultoria e assessoria na área de saneamento básico, através de seu ato 
constitutivo. Deverá dispor de técnicos especializados e capacitados para a 
tarefa, com comprovação conforme previsto no edital desta licitação. 

 
13.1 - Equipe Técnica 
 
A equipe técnica envolvida na elaboração do plano deverá ser de 

caráter multidisciplinar, composta por no mínimo 7 (sete) profissionais com os 
seguintes perfis técnicos e função: 

a) Coordenador - profissional formado em Engenharia Civil com 
Especialização ou Mestrado na área de saneamento e comprovada experiência 
mínima de 10 (dez) anos em coordenação de projetos ou cargos de gerência. 

b) Técnico Perfil 1: profissional formado em Engenharia Civil com 
Especialização ou Mestrado na área de saneamento e comprovada experiência 
mínima de 10 (dez) anos na elaboração ou desenvolvimento de projetos e/ou 
planos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

c) Técnico Perfil 2: profissional formado em Engenharia Civil com 
Especialização ou Mestrado na área de saneamento ou meio ambiente, e 
comprovada experiência mínima de 10 (dez) anos na elaboração ou 
desenvolvimento de EIA/RIMA – Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, 
incluindo, no mínimo, 01 (um) dos seguintes componentes: sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos 
sólidos. 

d) Técnico Perfil 3: profissional em Engenharia Civil e comprovada 
experiência mínima de 05 (cinco) anos em elaboração ou desenvolvimento de 
estudos de viabilidade, projetos e/ou planos de drenagem urbana. 

e) Técnico Perfil 4: profissional em Arquitetura e Urbanismo, com 
comprovada experiência mínima de 05 (cinco) anos em elaboração de Planos 
Diretores e/ou de Habitação e/ou de Mobilidade e Saneamento. 
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f) Técnico Perfil 5: profissional graduado em Sociologia, com 

comprovada experiência mínima de 05 (cinco) anos em projetos e programas 
sociais voltados para a mobilização e envolvimentos em comunidades e/ou 
trabalhos de processo participativo de gestão urbana. 

g) Técnico Perfil 6: profissional de nível médio com comprovada 
experiência mínima de 10 (dez) anos em detalhamentos gráficos de projetos e 
estudos na área da engenharia sanitária. 

A contratada poderá utilizar mais de um profissional por perfil, 
visando ampliar a possibilidade de maior participação de especialistas por 
tema, observando-se o quantitativo de horas previstos para apresentação de 
sua proposta. 

Os Profissionais que compõem a equipe técnica mínima devem 
apresentar a devida comprovação da qualificação necessária à condução dos 
trabalhos objeto da contratação e comprovarem registro e regularidade no 
correspondente órgão regulador da profissão, quando pertinente. 

Apresentando-se a necessidade de substituição de profissional 
alocado no projeto, deverá ser indicado pela contratada, um substituto que 
tenha o nível de experiência e qualificação técnica similar ao profissional 
substituído. 

 
14 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos pertinentes a este Termo de Referência deverão ser 

realizados em Montes Claros, no endereço da empresa de consultoria 
contratada, que quando não sediada no Município, deverá montar local de 
trabalho específico, devidamente regularizado. A empresa de consultoria 
deverá estar representada em todas as discussões públicas. As discussões, 
análises e aprovações dos produtos serão realizados na sede da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, ou em local indicado pelo Grupo de Trabalho, que 
é composto pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, sob a direção dos seus 
respectivos Secretários legalmente nomeados. 

 
15 - RELAÇÃO DE PRODUTOS / VOLUMES 
 
• Produto 1 - Planejamento do processo de elaboração do Plano. 
• Produto 2 - Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico. 
• Produto 3 - Prognósticos e alternativos para a universalização dos 

serviços. 
• Produto 4 - Programas, Projetos e Ações. 
• Produto 5 - Ações para emergências e contingências. 
• Produto 6 - Termo de Referência para a elaboração do Sistema de 

Informações Municipal. 
• Produto 7 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática. 
• Produto 8 – Relatório Final do Plano – Documento Síntese. 
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16 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
• Toda comunicação entre as partes, contratante e contratado, 

deverá ser realizada por escrito. 
• Os produtos de 1 a 7, quando em versão final, deverão ser 

entregues impressos e encadernados em 03 (três) via (formato A3 ou A4 - para 
textos e A0 ou A1 para mapas) e também em meio digital, com utilização de 
software disponível na Prefeitura de Montes Claros, ou ainda em formata 
diferente desde que aprovada pelo Grupo de Trabalho; 

• O Produto 8 - Relatório Final do Plano deverá ser impressa em 10 
(dez) vias, com capa mais grossa (>220g/m²), em papel de boa qualidade. 
Deverá ainda ser preparada uma edição digital para publicação do PSB/MOC, 
bem como, para disponibilização na internet. O documento deverá ser entregue 
em arquivo único, em formato PDF (por exemplo), ficando pronto para 
impressão em gráfica rápida, que ficará a cargo do interessado. 

• Nos meses que não houver entrega de produtos, a contratada 
deverá apresentar um relatório de andamento dos trabalhos. Terá o objetivo de 
apresentar o status do projeto naquele momento. 

Como modelo preliminar, apresenta-se abaixo a composição 
esperada para este documento: 

1. Introdução 
2. Atividades realizadas 
2.1. Reuniões de trabalho e eventos 
2.2. Atividades técnicas 
2.3. Resultados alcançados 
3. Cronograma: dificuldades, cumprimento e atualização 
4. Metas para o período seguinte 
5. Conclusões parciais 
6. Anexos. 
 
17 - RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
Os produtos serão entregues em volumes em versão preliminar, 

para avaliação e aprovação da municipalidade. As versões definitivas deverão 
ser entregues após aprovação formal do Grupo de Trabalho. 

Anexo ao documento correspondente a cada produto deverá ser 
apresentado documentação que caracterize e comprove a participação popular, 
sempre que ocorrer, contendo, quando pertinente, no mínimo: termo de 
convocação, tipo de participação, relação de presenças, deliberações, críticas, 
sugestões, depoimentos e documentação fotográfica.  

Para cada produto, a ser apresentado de acordo com o cronograma 
físico, deverá ser observada a seguinte sequencia: 

• entrega formal, mediante protocolo, de uma via impressa (versão 
preliminar) e uma via em mídia digital; 

• avaliação do documento pelo Grupo de Trabalho, no prazo de 10 
(dez) dias úteis; 
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• emissão de documento de aceite do produto pelo Grupo de 

Trabalho ou relatório de inconformidades e sugestões de alterações, com prazo 
para adequação; 

• abertura de novo prazo de avaliação, repetindo-se os 
procedimentos até a aceitação do produto. 

 
18 - CRONOGRAMA FÍSICO 

Dias 
Produto 

1º a 10º 11º a 20º 21º a 30º 31º a 40º 41º a 50º 51º a 60º 61º a 70º 71º a 80º 81º a 90º 
1 x x        
2 x x x x      
3   x x      
4    x X     
5     X x    
6       x   

7       x x  

8         x 

 
• O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, 

contados da data de recebimento da ordem de serviço pela Contratada 
observada os eventuais prazos de paralisação. Os prazos de execução do 
objeto do presente contrato poderão ser prorrogados na ocorrência de 
hipóteses previstas no parágrafo 1º do art. 57 da Lei nº. 8666/93, quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais 
requisitos das normas pertinentes. 

 
19 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
• Trabalhar subordinado ao Grupo de Trabalho e executar os 

trabalhos em conformidade com as normas técnicas e princípios metodológicos 
vigentes, de acordo com as especificações presentes e dentro do melhor 
padrão técnico; 

• Atender rigorosamente às normas, instruções, especificações e 
detalhes fornecidos pela Prefeitura de Montes Claros; 

• Cumprir as atribuições assumidas, visando melhor técnica e 
serviço, assim como reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou 
em parte, o produto que estiver com vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução dos serviços, conforme verificação do Contratante; 

• Manter em atividade equipe necessária ao desenvolvimento 
simultâneo dos trabalhos de forma a cumprir o prazo, garantindo integração 
total entre os trabalhos e preservando a qualidade dos serviços; 

• Estudar junto com o Grupo de Trabalho a melhor forma de 
desenvolver os serviços contratados, sempre que solicitada pelo Contratante; 

• Substituir imediatamente, a pedido do Contratante, profissional de 
sua equipe que tenha durante desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado 
incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou desrespeitosa com 
a equipe da fiscalização do Contratante ou com membros da comunidade; 
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• Comparecer às reuniões promovidas pelo Contratante, sempre que 

solicitado pelo Grupo de Trabalho; 
• Durante a vigência da contratação, não fornecer entrevistas, 

informações, textos ou documentos referentes aos trabalhos a terceiros sem 
autorização prévia, e por escrito, do Contratante; 

• Apresentar para o Contratante, sempre que solicitado, e conforme 
especificado, material representativo dos trabalhos em desenvolvimento; 

• Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados; 
• Preparar material referente ao plano com recursos de multimídia 

(arquivos em powerpoint ou similar), conforme orientação do Contratante para 
apresentação, informação e/ou explanação dos mesmos à comunidade, 
sempre que convocada. 

 
20 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
• Desenvolver os trabalhos contratados observando rigorosamente o 

estabelecido neste documento e utilizar as melhores técnicas aplicáveis ao 
objeto; 

• Orientar quanto à melhor forma de execução dos serviços e os 
padrões a serem adotados; 

• Prestar todas as informações solicitadas para o bom andamento 
dos serviços; 

• Promover reunião para orientar quanto à forma de desenvolvimento 
dos trabalhos bem como prestar informações consideradas relevantes; 

• Promover reunião com representantes da contratada sempre que 
julgar necessário; 

• Orientar e acompanhar a contratada em reuniões com a 
comunidade e/ou outros órgãos públicos; 

• Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos 
prazos estabelecidos; 

• Tomar providências para realização dos pagamentos devidos. 
 
 

Montes Claros-MG, 04 de Agosto de 2014. 
 
 

Grupo de Trabalho: 
 
 
Sebastião Ildeu Maia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Meio 
Ambiente e Agricultura. 
 
 
Halley Fernando Castro de Oliveira 
Secretário Municipal Interino de Planejamento e Gestão  
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ANEXO II 
PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS 

 

 
HORAS POR PROFISSIONAL 

ETAPAS 
Coordenador Perfil 01 Perfil 02 Perfil 03 Perfil 04 Perfil 05 Perfil 06 

Digitador Secretária 
Auxiliar 

de 
escritório 

TOTAL DE HORAS 1162 1064 513 514 460 459 510 355 1063 1058 

Valor (R$) 

R$/Hora 130,00 148,00 148,00 148,00 148,00 153,00 108,00 10,00 14,00 11,00  

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

3 6 3 3 6 11 3 3 14 11 5.480,00 

2 
Metodologia para 
execução do 
trabalho 

8 11 3 3 11 28 6 6 14 11 10.493,00 

3 
Plano de 
Trabalho 

8 11 3 3 11 39 8 8 14 11 12.412,00 
1 

PRODUTO 
01: 
Planejamento 
do processo 
de elaboração 

4 

Plano de 
Mobilização 
Social e de 
Comunicação 

11 17 3 3 17 33 6 6 14 11 13.424,00 

SUB-TOTAL 01 3.900,00 6.660,00 1.776,00 1.776,00 6.660,00 16.983,00 2.484,00 230,00 784,00 484,00 41.737,00 

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

47 44 17 17 6 6 11 6 28 33 21.463,00 

2 
Caracterização 
do Município 

116 88 28 28 17 17 55 22 110 110 50.419,00 

3 
Caracterização 
do Ambiente 

121 94 83 66 66 33 55 22 83 110 75.043,00 
2 

PRODUTO 
02: 
Diagnóstico 

4 

A prestação dos 
serviços de 
saneamento 
básico (água, 
esgoto, 
drenagem e 
resíduos sólidos) 

165 160 11 33 11 22 72 44 154 143 68.581,00 

SUB-TOTAL 02 58.370,00 57.128,00 20.572,00 21.312,00 14.800,00 11.934,00 20.844,00 940,00 5.250,00 4.356,00 215.506,00 

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

11 17 8 6 6 6 6 6 11 11 8.807,00 

2 

Alternativas de 
gestão dos 
serviços públicos 
de saneamento 
básico 

55 44 19 22 28 28 22 11 33 44 31.590,00 

3 

Necessidades de 
serviços públicos 
de saneamento 
básico (Cenários 
alternativos) 

55 44 22 22 28 28 17 11 33 44 31.494,00 

4 

Hierarquização 
das áreas de 
intervenção 
prioritária 

33 28 11 11 11 11 11 6 33 33 17.074,00 

3 

PRODUTO 
03: 
Prognósticos 
e alternativas 
para as 
universalizaçõ
es dos 
serviços 

5 
Definição de 
objetivos e 
metas 

11 11 11 6 6 6 6 6 11 11 8.363,00 

SUB-TOTAL 03 21.450,00 21.312,00 10.508,00 9.916,00 11.692,00 12.087,00 6.696,00 400,00 1.694,00 1.573,00 97.328,00 

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

17 22 11 11 6 6 11 6 28 22 12.410,00 

2 
Programação de 
Ações Imediatas 

39 44 22 22 22 28 28 14 83 55 30.565,00 

3 
Programação 
das Ações do 
Plano 

44 55 22 22 22 11 22 17 28 44 28.733,00 
4 

PRODUTO 
04: 
Programas, 
projetos e 
ações  

4 

Estudo de 
Viabilidade 
Econômico-
financeira 

55 55 28 28 28 11 22 14 83 44 33.567,00 

SUB-TOTAL 04 20.150,00 26.048,00 12.284,00 12.284,00 11.544,00 8.568,00 8.964,00 510,00 3.108,00 1.815,00 105.275,00 

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 5.205,00 

2 

Estabelecimento 
de planos de 
racionamento e 
atendimento a 
aumentos de 
demanda 
temporária 

17 11 6 6 6 6 8 6 11 11 8.619,00 

3 

Estabelecimento 
de regras de 
atendimento e 
funcionamento 
operacional para 
situação crítica 
na prestação de 
serviços públicos 
de saneamento 
básico, inclusive 
com adoção de 
mecanismos 
tarifários de 
contingência 

17 17 17 17 8 8 11 6 17 17 13.839,00 

5 

PRODUTO 
05: Ações 
para 
emergências 
e 
contingências 

4 
Estabelecer 
diretrizes pra a 

17 17 6 6 6 6 8 6 11 17 9.573,00 
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Articulação com 
os Planos Locais 
de Risco e para 
a formulação dos 
Planos de 
Segurança da 
Água 

SUB-TOTAL 05 7.410,00 7.548,00 5.180,00 5.180,00 3.404,00 3.519,00 3.564,00 240,00 630,00 561,00 37.236,00 

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

14 6 3 3 6 6 3 6 11 14 6.094,00 

2 Escopo 28 14 6 6 6 6 6 8 22 14 10.484,00 

3 
Produtos 
esperados 

28 14 6 6 6 6 6 14 22 14 10.544,00 
6 

PRODUTO 
06: Sistema 
de 
Informações 
Municipal 

4 
Manual de 
manutenção 

33 17 3 3 6 6 3 8 17 14 10.296,00 

SUB-TOTAL 06 13.390,00 7.548,00 2.664,00 2.664,00 3.552,00 3.672,00 1.944,00 360,00 1.008,00 616,00 37.418,00 

1 
Apresentação, 
Introdução e 
Contextualização 

11 17 8 8 6 8 3 3 14 8 9.064,00 

2 

Minuta de 
Regulamento 
dos Serviços de 
Abastecimento 
de Água 

17 17 11 11 11 11 8 8 14 22 12.675,00 

3 

Minuta de 
Regulamento 
dos Serviços de 
Esgoto Sanitário 

17 17 11 11 11 11 8 8 14 22 12.675,00 

4 

Minuta de 
Regulamento 
dos Serviços de 
Limpeza Urbana 
e Manejo dos 
Resíduos 
Sólidos 

17 22 17 17 11 11 8 8 14 22 15.191,00 

5 

Minuta de 
Regulamento 
dos Serviços de 
Drenagem e 
Manejo de 
Águas Pluviais 
Urbanas 

17 22 17 17 11 11 8 8 14 22 15.191,00 

7 

PRODUTO 
07: 
Mecanismos 
e 
procedimento
s para a 
avaliação 
sistemática 

6 

Mecanismos e 
procedimentos 
para as 
avaliações 
sistemáticas da 
eficiência, 
eficácia e 
efetividade das 
ações do Plano 

28 28 14 19 17 14 8 8 14 19 18.675,00 

SUB-TOTAL 07 13.910,00 18.240,00 11.544,00 12.284,00 9.916,00 10.098,00 4.644,00 430,00 1.176,00 1.265,00 61.732,00 

8 

PRODUTO 
08: Relatório 
Final do 
Plano 

1 

Redação 
sintética, 
editoração e 
impressão do 
Plano conforme 
Termo de 
Referência 

96 88 77 72 44 22 55 44 88 88 66.014,00 

SUB-TOTAL 08 12.480,00 13.024,00 11.396,00 10.656,00 6.512,00 3.366,00 5.940,00 440,00 1.232,00 968,00 66.014,00 
Valor total por Profissional 151.060,00 157.472,00 75.924,00 76.072,00 68.080,00 70.227,00 55.080,00 3.550,00 14.882,00 11.638,00 662.246,00 

 
1 - Valores de Lucros e Benefícios de Despesas Indiretas (BDI) estão embutidos nos preços unitários. 
2 - Todos os custos tais como: transporte, hospedagem, alimentação, impostos, taxas, locações de veículos e imóvel, também estão incluídos nos preços supra. 
3 - Os valores são uma referência para efeito de estimativa de custos. Não devem ser analisados isoladamente e nem sempre refletem somente os custos descritos. 
4 - O Proponente poderá apresentar sua composição de preços alterando quantidade e preços unitários. 

 
Montes Claros-MG, 04 de Agosto de 2014. 

 
 
Heron Cavalcanti Madureira  
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 

 
 

A sociedade empresária _________________________, inscrita no 
CNPJ sob o no. _______, situada na 
______________________________________, por seu representante legal 
que a esta subscreve, declara ao Município de Montes Claros/MG: 

 
a) que tem pleno conhecimento do objeto licitado e atende a todas 

as condições de habilitação do Processo Licitatório nº 0298/2014- Tomada 
de Preços nº 002/2014, e se compromete a prestar os serviços que lhes forem 
adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderado 
qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta; 

 
b) para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos; 

 
c) para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93, 

que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da 
Contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisões. 

 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 

falsidade. 
 
 
Loca e data. 
 
 
Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 

 

Em atendimento ao Edital da Tomada de Preços nº. 002/2014 – 

Processo Licitatório nº. 0298/2014, declaramos que o profissional detentor 

do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, engenheiro 

___________________________________ (CREA Nº _____________), será o 

Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do contrato, caso esta 

sociedade empresária proponente seja a vencedora. 

 

_______________, ________de _________________de 2014. 

 
____________________________________________ 
NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Autorizo a inclusão do meu nome como Responsável Técnico pela 

execução dos serviços objeto da Tomada de Preços nº. 0002/2014 – Processo 

Licitatório nº. 0298/2014 caso a sociedade empresária 

_____________________________________ seja contratada pelo Município 

de Montes Claros. 

 

__________________, ______de _________________de 2014. 

 

___________________________________________________ 

NOME / CREA / ASSINATURA DO R.T 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0298/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2014 

 

 

A sociedade empresária 

_______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

__________________________, por seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o nº. 

__________________, que a esta subscreve, DECLARA, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

________________________________ (incluir a condição da empresa: 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

  

_________________________, _________ de _______________ de 2014.  

 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                                                                                 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento                                                                                   
Av. Cula Mangabeira, nº. 211, sala 101 – Telefone: (38)3229-3080 – Telefax: (38)3221-3182                 

Montes  Claros/MG – CEP.:  39.401-002  
 

   
ANEXO VI 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

______________________ 
Local e data 

 
 

À Comissão Permanente de Licitação e Julgamento do Município de 
Montes Claros/MG. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos o(a) Senhor(a) ______________ (qualificação: nome, 

nacionalidade, profissão) __________, portador(a) da Cédula de Identidade nº. 
__________, para representar esta sociedade empresária na sessão de 
abertura dos envelopes de A, B, e C, correspondentes, respectivamente, à 
HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS, da 
licitação de Tomada de Preços nº 002/2014, Processo Licitatório nº. 0298/2014 
destinada a CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE MONTES CLAROS – PSB/MOC, que está apto e autorizado (a) a 
decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no certame, incluída 
a renúncia de prazo e do direito de recurso sobre decisões pronunciadas. 
 

Atenciosamente 
 
 

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa) 
(Endereço, se inexistente no papel impresso).
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 22.678.874/0001-35, sediado na Av. Cula 
Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP. 
39.401.002, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Ruy Adriano Borges 
Muniz, com interveniência do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
Sr. _________________, na forma do Decreto Municipal n° 2.987/13, 
doravante denominado CONTRATANTE e a sociedade empresária 
________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________, 
estabelecida à Rua _________________________, nº. ____, no Bairro 
_______, na cidade de ___________/___, com o CEP. ________, pelo(a) 
seu(sua) representante signatário(a), Sr(a). ______________________, 
portador a) da Carteira de Identidade _________________, inscrito(a) no CPF 
sob o nº. ____________, doravante denominada CONTRATADA, 
considerando o resultado da TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2014, conforme 
consta do Processo Licitatório nº. 0298/2014 firmam o presente contrato, 
obedecidas às disposições da Lei nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e 
as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. É objeto deste instrumento A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE MONTES CLAROS – PSB/MOC, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência Anexo do edital da 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0002/2014, o qual integra este termo independente 
de transcrição por ser de conhecimento das partes. 
1.1.1. Os trabalhos pertinentes ao presente instrumento deverão ser realizados 
em Montes Claros e no endereço da sociedade empresária de consultoria 
contratada, que quando não sediada no Município de Montes Claros, deverá 
também montar local de trabalho específico, devidamente regularizado. A 
sociedade empresária de consultoria deverá estar representada em todas as 
discussões públicas. As discussões, análises e aprovações dos produtos serão 
realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros ou em local 
indicado pelo Grupo de Trabalho. 
1.1.2. Nos valores contratados estão embutidos os custos operacionais não 
discriminados, despesas com impostos, encargos sociais, taxas, lucros e 
outras despesas de deslocamento, alimentação, hospedagem e transportes, 
inclusive os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
2.1. O presente contrato tem o valor global de R$____ (______________) 
conforme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de 
pleno conhecimento das partes. 
 
2.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias do mês subsequente ao 
serviço executado, mediante apresentação de nota fiscal, na Unidade Gestora. 
2.2.1. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de: 
I - cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social, específica deste contrato, com 
preenchimento dos campos 15 e 16 com o nome do Município de Montes 
Claros, tomador dos serviços referentes à presente contratação; 
II - cópia autenticada da Guia da Previdência Social; 
III - comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nos 
incisos I e II supra, conforme determinações do INSS. 
IV - termo de Recebimento do Produto ou do Relatório de Andamento, 
conforme estabelecido no Anexo I - Termo de Referência, emitido após sua 
aprovação pelo Grupo de Trabalho, e firmado pelo seu coordenador e pelo 
servidor indicado para acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
2.2.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
2.2.3. Juntamente com a Nota Fiscal, a Contratada deverá apresentar o 
Certificado de Regularidade do FGTS e CND do INSS. 
 
2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato 
estiver em total conformidade com as especificações exigidas no Edital para 
cada etapa prevista no cronograma. 
 
2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 
origem à aplicação da penalidade. 
 
2.5. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
2.6. A despesa referente aos serviços objeto da presente licitação será 
empenhada na seguinte dotação orçamentária: 02.03.06.15.451.52.2.119-
3.3.90.39.99-0000- Ficha 744. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 
 
Considerando possíveis fatores exógenos que possam auferir a necessidade 
de ampliação do período contratual, define-se os critérios possíveis de 
reajustes: 
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R = P0 x [ ( I1/I0 ) - 1 ] onde: 
R = valor do reajustamento. 
P0 = valor da medição a preços referenciado à data base contratual. 
 
Valor do índice setorial da "Consultoria" publicado pela Revista Conjuntura 
Econômica da FGV - Coluna 39. 
 
I1 – no 12º mês após o 1º mês anterior ao da data base contratual (I0). 
I0 – no 1º mês anterior ao da data base contratual (I0 - 1). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DO PRAZO 
 
4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº. 8.666/93 observadas suas alterações 
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
4.2. O contrato poderá, com fundamento nos preceitos de direito público, ser 
rescindido pelo Contratante a todo e qualquer tempo, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as 
disposições legais pertinentes. 
4.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na 
proposta apresentada pelo adjudicatário. 
4.4. O prazo de vigência do contrato terá início a partir da data de assinatura e 
término 180 (cento e oitenta) dias após o término do prazo de execução. 
4.4.1. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias, de acordo com o 
cronograma de execução previsto no Termo de Referência, contados da data 
de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, observados os prazos 
de paralisação, podendo sofrer prorrogação na ocorrência de hipótese prevista 
no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, quando a proposta continuar 
se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos das normas 
pertinentes. 
4.5. Para execução do contrato será exigida da sociedade empresária 
vencedora do certame certidão de regularidade do RT perante o CREA-MG, 
bem como a anotação de responsabilidade técnica no CREA-MG. 
4.5.1. Para execução do contrato será exigida da Contratada certidão de 
regularidade do RT perante o CREA, bem como o visto e a anotação de 
responsabilidade técnica no CREA-MG. 
4.6. O Município de Montes Claros se reserva o direito de aumentar ou diminuir 
os quantitativos dos serviços objeto desta licitação, até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato a ser assinado, mediante a 
formalização de Termo Aditivo. 
4.7. Da Garantia Contratual: 
4.7.1. A Contratada, neste momento, presta uma garantia, na modalidade 
_______________, relativa a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, 
a ser restituída após sua execução satisfatória. 
4.7.1.1. As garantias prestadas não poderão se vincular a novas contratações, 
salvo após sua liberação. 
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4.7.1.2. A vigência da garantia terá como data inicial a de __/__/____, início da 
prestação dos serviços e data final a de __/__/____, correspondente a noventa 
dias após a data de vigência deste contrato. 
4.7.2. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por 
cláusula de impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos 
compulsoriamente. 
4.7.3. O Seguro-Garantia, quando escolhido, será realizado mediante entrega 
da competente apólice, emitida por entidade legalmente autorizada, com 
funcionamento no Brasil, em favor exclusivamente do Município de Montes 
Claros, garantindo a total execução do Contrato. 
4.7.4. Em caso de opção pela Fiança Bancária, esta deverá ter as assinaturas 
dos emitentes com firma reconhecida, além de vir acompanhada de cópia 
autenticada do Estatuto Social do banco emitente, onde fique consignado que 
este, estatutariamente, é autorizado a expedir Fiança Bancária, bem como, 
cópia autenticada da Ata que elegeu a última diretoria. 
4.7.4.1. Se a opção recair por fiança bancária, deverá constar do documento a 
expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 
seguintes do Código Civil. 
4.7.5. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída 90 
(noventa) dias após o término do prazo contratual, mediante requerimento, e 
quando em dinheiro, atualizados monetariamente, descontados os eventuais 
débitos e multas aplicadas a mesma. 
4.7.5.1 - Em caso de inadimplência, perderá o adjudicatário o direito à 
restituição de sua garantia, sendo esta recolhida aos cofres do Contratante ou 
se for necessário: 
a) Utilizada para quitação de débitos trabalhistas. 
b) Utilizada pela contratante para reembolso de possíveis danos causados pela 
contratada às instalações físicas, a terceiros, etc., em sendo comprovada a 
prática de ato com dolo ou culpa. 
4.7.6. A Contratada perderá a “caução de garantia do contrato” em favor do 
Contratante, se por culpa da mesma for promovida rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Do Contratante: 
5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste 
Contrato; 
5.1.2. Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega 
da Nota Fiscal no setor competente; 
5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título 
(CRFB/1988, artigo 158, I); 
5.1.7. Compete ao fiscal da execução contratual: 
I. Emitir Ordem de Serviço e de paralisação; 
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II. Emitir Termo de Recebimento do Produto ou do Relatório de Andamento, 
conforme estabelecido no Anexo I - Termo de Referência, após sua aprovação 
em reunião específica do Grupo de Trabalho; 
III. Fiscalizar a execução dos serviços; 
IV. Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os serviços não 
estiverem sendo prestados de forma satisfatória; 
V. aplicar as penalidades previstas no Edital; 
VI. 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. 
5.1.7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 
da execução contratual deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
5.2. Da Contratada: 
5.2.1. Garantir o cumprimento do contrato, executando o objeto desta licitação 
nas especificações e condições exigidas no Edital e no preço avençado, que 
será realizado por pessoal especializado, devidamente credenciado pela 
sociedade empresária Contratada, de acordo com a fiscalização da Secretaria; 
5.2.2. Os serviços serão executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
conforme previsto no cronograma, após a emissão da Ordem de Serviço, com 
rigoroso atendimento às normas técnicas aplicáveis aos serviços desta 
natureza; 
5.2.3. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, 
honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como 
cumprir, rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas e acidentárias 
relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as 
decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos; 
5.2.4. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas de 
higiene e segurança do trabalho, cabendo-lhe fornecer aos mesmos os 
equipamentos de proteção e segurança individuais contra riscos de acidentes e 
da ação de agentes nocivos à saúde, seguindo as normas do Ministério do 
Trabalho; 
5.2.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados 
ao Contratante e ou a terceiros; 
5.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
5.2.7. Os funcionários da Contratada são de responsabilidade única e exclusiva 
da mesma, ficando, portanto, garantido ao Contratante o ressarcimento por 
qualquer dano causado por funcionário da Contratada; 
5.2.8. Cumprir o Anexo I - Termo de Referência parte integrante do Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará 
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o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº. 
8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis; 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela 
recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com o Município de Montes Claros, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até 
que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de 
reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas ao processo. 
6.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pelo Contratante. 
6.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do 
subitem 6.1, caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da 
intimação. 
6.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do subitem 6.1, caberá 
pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
intimação. 
6.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima 
dispostas será dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
6.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida 
rescisão são os previstos no artigo 78 da Lei nº. 8.666/93. 
6.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 
procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
recuperação judicial e extrajudicial da Contratada; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas 
neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Contratante; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
e) mais de 2 (duas) advertências. 
 
6.7. O Contratante poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, 
conforme disposto no artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
6.8. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do 
objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado, 
inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da 
Unidade Requisitante, na pessoa da autoridade competente, gestora da 
despesa, nos termo do § 3º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO 
7.1. A Contratada somente poderá ceder, quer total quer parcialmente, este 
contrato, mediante prévia e expressa autorização do Contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES 
8.1. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por 
escrito. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
9.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem 
as partes o Foro da Comarca de Montes Claros, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das 
partes e as testemunhas abaixo em duas vias de igual teor. 
 

Montes Claros, ___ de ____________ de 2014. 
 
 

CONTRATANTE 
Ruy Adriano Borges Muniz 

Prefeito Municipal de Montes Claros 
 
 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
_________________________________________ 
CPF/MF: _________________________________ 

 
 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e 
Agricultura. 

_________________________________________ 
CPF/MF: _________________________________ 

 
 

CONTRATADA 
_________________________________________ 
Rep. Legal: _______________________________ 
CPF/MF: _________________________________ 

 
Testemunhas: 
_________________________________________ 
CPF/MF: ................................................................... 
 
_________________________________________ 
CPF/MF: ................................................................... 


