PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
EDITAL PMI Nº 002/2018

Procedimento de Manifestação de Interesse
(PMI) para municípios pré-selecionados para
projetos

na

área

de

saneamento

básico

(cadastro técnico de redes de água potável,
esgotamento sanitário e drenagem de águas
pluviais) no âmbito da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari, no Estado de Minas Gerais.

A Diretoria Executiva da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), no uso de suas atribuições e em
conformidade com o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) 2018-2019 dos
recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, FAZ SABER que se encontra
instaurado Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para os municípios
inseridos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, com o
objetivo de chamar as prefeituras municipais para a formalização junto à ABHA
de pedido para subsidiar projetos na área de saneamento básico. As entidades
interessadas terão o prazo de até 10 (dez) dias, a partir desta data, para
protocolar o documento em epígrafe na sede da ABHA. Documentos enviados
pelo correio serão aceitos respeitando o referido prazo como data limite de
postagem. O PMI reger-se-á pelas seguintes condições:

1. JUSTIFICATIVA

1.1.

A ABHA é uma unidade executiva descentralizada, equiparada à Agência de
Bacia Hidrográfica pela Deliberação Nº 55, de 18 de julho de 2007 do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (CERH-MG),
responsável pelo suporte administrativo, técnico e financeiro na gestão de
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (Unidade de

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Araguari - UPGRH PN2), a
partir de procedimentos determinados pelo CBH Araguari e de ações
consignadas pelo PDRH.
1.2.

A missão da ABHA é a de atuar com excelência na operacionalização da política
de recursos hídricos definida pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e, no que
couber, pelos Órgãos Gestores, contribuindo para promover o equilíbrio entre o
progresso dinâmico da sociedade e a sustentabilidade hídrica.

1.3.

O CBH Araguari foi instituído pelo Decreto Estadual Nº 39.912, de 23 de
setembro de 1998. Atualmente, o Comitê possui um formato unificado, em
condições para atuar em toda a área da bacia hidrográfica, como unidade físicoterritorial de planejamento e gerenciamento e na descentralização da gestão dos
recursos hídricos.

1.4.

A Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, de domínio do Estado de Minas Gerais,
compreende uma área de 22.091 km² e uma população de 1.163.718 habitantes,
constituindo a UPGRH PN2, conforme representação abaixo. Esta UPGRH
engloba, parcial ou integralmente, os territórios dos seguintes municípios:
Araguari, Araxá, Campos Altos, Ibiá, Indianópolis, Iraí de Minas, Nova Ponte,
Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, São Roque de
Minas, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira, Tupaciguara,
Uberaba e Uberlândia.

Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
1.5.

Pelo Contrato de Gestão Nº 001/2012, formalizado com o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM), a ABHA reveste-se da atribuição de atender aos
objetivos funcionais e operacionais do CBH Araguari, em atendimento ao PPA
dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.

1.6.

O PPA para o período 2018-2019, aprovado pela Deliberação Normativa CBH
Araguari Nº 23, de 31 de outubro de 2017, estabelece diretrizes para a condução
dos seguintes programas: Programa de Planejamento e Gestão de Recursos
Hídricos, Programa de Qualidade da Água, Programa de Impacto na Quantidade
de Água e Programa de Atendimento à Demanda Espontânea.

1.7.

O Termo de Compromisso Positivo (TCP) – Inquérito Civil MPMG
0035.17.000387-1, firmado entre a ABHA e o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais em 29/08/2017 tem como objeto o repasse de recursos para
auxiliar na implementação do Plano Plurianual de Aplicação da Bacia do Rio
Araguari – PPA 2013/2017 em especial o Programa 3 “Programa de Qualidade
de Água”, portanto, justifica-se o presente PMI.

1.8.

O procedimento para atendimento a Projetos de Demanda Induzida para a área
de saneamento básico foi aprovado na 5ª Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 07 de dezembro de 2017.

1.9.

O presente edital é direcionado aos municípios listados abaixo, selecionados
entre os demais da bacia por apresentarem população inferior a 20.000
habitantes, que os desobriga a apresentarem Planos Diretores Municipais, e
classificados por ordem de prioridade de atendimento segundo a Resolução
CBH Araguari Nº 53:
I. Serra do Salitre;
II. Pedrinópolis;
III. Santa Juliana;
IV. Campos Altos;
V. Pratinha;
VI. Indianópolis;
VII. Tapira.

2. FINALIDADE

2.1.

O presente PMI possui por finalidade analisar requerimentos de prefeituras
municipais interessadas em obter financiamento para a realização de serviço de
cadastro técnico de redes de água potável, esgotamento sanitário e drenagem
de águas pluviais, conforme critérios que serão apresentados neste edital, com
vistas à viabilização de programa de prestação de serviços públicos de
saneamento básico, com vistas à melhoria da qualidade das águas.

2.2.

Definição: Cadastro Técnico – banco de dados obtido a partir de cadastramento
de informações adquiridas em levantamentos de campo (in loco), empregandose técnicas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), com posterior
disponibilidade de dados sobre estruturas e dispositivos, que compõem as redes
de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais,
georreferenciados e convertidos inclusive em produtos cartográficos físicos e
digitais.

3.

DISPOSIÇÕES NORMATIVAS

3.1. RESOLUÇÃO CBH-ARAGUARI Nº 12, DE 25 DE JUNHO DE 2009 - Aprova
a metodologia e os valores de cobrança pelos usos dos recursos hídricos na
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
3.2. RESOLUÇÃO CBH ARAGUARI Nº 53, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014 Aprova a classificação de sub-bacias em ordem de prioridade para investimentos
na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
3.3. RESOLUÇÃO CBH-ARAGUARI Nº 44, DE 25 DE ABRIL DE 2013 - Aprova
o Plano de Aplicação Plurianual 2013-2017 dos recursos originários da Cobrança
pelos Usos dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
3.4. Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 23, de 31 de outubro de 2017 Aprova o Plano de Aplicação Plurianual 2018 - 2019 dos recursos originários da
Cobrança pelos Usos dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari.
3.5. A posterior contratação de empresa especializada para a realização do
cadastro técnico de redes de saneamento nos municípios selecionados sujeitarse-á aos seguintes dispositivos:
I.

Contrato de Gestão Nº 001/2012, IGAM/ABHA, de 05 de dezembro de
2012;

II.

Resolução Conjunta SEMAD/IGAM Nº 1.044, de 30 de outubro de 2009;

III.

Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;

IV.

Manual Econômico-Financeiro da Cobrança pelo Uso de Recursos
Hídricos;

V.

Manual de Procedimentos Técnicos para Aplicação de Recursos da
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos.

4. DIREITOS E OBRIGAÇÕES

São direitos e obrigações do CBH Araguari:

4.1.

Interromper ou suspender a qualquer momento o PMI;

4.2.

Modificar a estrutura, cronograma, abordagem, conteúdo e requisitos

desse PMI;
4.3.

Convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, solicitar informações,

alternativas e esclarecimentos, inclusive com a participação de eventuais
colaboradores ou contratados.

São direitos e obrigações da ABHA

4.4.

Solicitar informação adicional e documentação complementar para

retificar ou complementar o seu entendimento;
4.5.

Iniciar procedimentos de contratação de consultoria especializada para

realização do trabalho;
4.6.

Iniciar eventual articulação com entidades competentes e com agentes

financiadores de programas de investimentos;
4.7.

Dar total publicidade a este processo, inclusive com a divulgação de

nomes dos interessados;
4.8.

Convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, solicitar alternativas e

esclarecimentos quanto aos estudos e informações apresentados, inclusive com
a participação de representantes da sociedade civil e de eventuais
colaboradores ou contratados;
4.9.

Informar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre o

desenvolvimento das etapas do Programa de Qualidade das Águas conforme
determinado no TCP 0035.17.000387-1.

São obrigações da prefeitura municipal em atendimento ao presente PMI:

4.10. Atender às exigências referentes ao processo de habilitação, descritas
nesse Edital e seus anexos, apresentando a documentação requerida, assim
como protocolizar informações complementares, quando solicitadas pela ABHA;
4.11. Cumprir com os prazos determinados, quer para apresentação da
manifestação de interesse, quer para a complementação de informações;
4.12. Disponibilizar um canal de comunicação com a ABHA.

5.

5.1.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU DE COMPROMISSO

A apresentação dos requerimentos de manifestação de interesse não

gera nenhum vínculo obrigacional entre o seu subscritor e o CBH Araguari e a
ABHA, além do quanto disposto neste edital.
5.2.

O PMI não resulta em nenhuma garantia de contratação do serviço de

cadastro técnico de redes de saneamento ou de viabilização de recursos para
os investimentos requeridos, nem poderá ser interpretado como início do
processo de implementação de eventual programa de prestação de serviço
público de esgotamento sanitário.
5.3.

O CBH Araguari e a ABHA não poderão ser considerados responsáveis

pela não consecução do programa de prestação de serviço público de
esgotamento sanitário a que se procura subsidiar com os estudos apresentados
para este edital.

6. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS

Somente será deferido o requerimento de manifestação de interesse nos casos
em que:
6.1.

A situação de saneamento básico apresentada no Plano de Recursos

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari aponte necessidade de
intervenção em razão de descarga direta de efluente sem prévio tratamento em
afluentes da referida bacia hidrográfica.
6.2.

A requerente apresentar declaração de contrapartida de 5% do valor total

do serviço de cadastro técnico de redes, em bens e serviços ou financeira.
6.3.

A requerente não apresentar débitos referentes à cobrança pelo uso dos

recursos hídricos, conforme Resolução CBH-Araguari nº 12, de 25 de junho de
2009.
6.4.

A requerente declarar que não possui recurso similar de outras fontes

financiadoras para esta finalidade.
6.5.

A requerente apresentar todas as informações disponíveis relacionadas

ao mapa das redes, às coordenadas geográficas do ponto de lançamento, à
descrição da disposição final do esgoto, ao número de habitantes atendidos

pelas redes de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas
pluviais e outras informações que possam auxiliar o trabalho de cadastro.

7. REQUERIMENTOS

O requerimento de manifestação de interesse (ANEXO I) deverá ser subscrito
pelo representante legal da prefeitura municipal, acompanhado dos seguintes
documentos:
7.1.

Comprovação de que o subscritor do requerimento é representante legal

ou procurador devidamente habilitado do interessado com a apresentação do
termo de posse do prefeito.
7.2.

Declaração de que conhece e concorda com todos os termos do presente

edital (ANEXO II).
7.3.

Apresentação dos documentos citados no item 6.

7.4.

Os requerimentos e seus anexos tornar-se-ão públicos, pelo que a sua

mera entrega constitui renúncia a qualquer espécie de sigilo em relação às
informações que contenham, bem como expressa declaração de que tais
documentos não contêm informações sigilosas daqueles que não são seus
subscritores.
7.5.

Mediante a entrega dos estudos fica assegurado ao CBH Araguari e à

ABHA o direito de sua ampla utilização a favor de interesses mútuos, não
remanescendo propriedade intelectual a quem os elaborou, salvo as de ordem
meramente moral (crédito de autoria), quando cabível.

8. ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS

8.1.

Os requerimentos de manifestação de interesse serão analisados pela

ABHA no prazo indicado no cronograma apresentado neste edital.
8.2.

A análise será sempre objetiva e somente haverá indeferimento após se

oportunizar ao interessado a correção de eventuais falhas ou a melhoria dos
aspectos técnicos de seu requerimento, em prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis.

9. PRAZO E LOCAL

9.1.

Os

requerimentos

de

manifestação

de

interesse

poderão

ser

apresentados até o dia 12/03/2018 às 17h.
9.2.

Os requerimentos deverão ser apresentados mediante protocolo na sede

da ABHA, situada na Rua Jaime Gomes, 741, Centro, Araguari - MG.
Informações

adicionais

poderão

ser

obtidas

através

do

e-mail

gerencia.tecnica@agenciaabha.com.br.
9.3.

Toda documentação deverá estar em envelope lacrado, endereçado à

ABHA, constando do lado externo as seguintes informações:
I.

Identificação do Município;

II.

Endereço completo da Prefeitura;

III.

Identificação do envelope (Resposta ao Edital PMI 002/2018).

9.4.

Serão aceitos e protocolados requerimentos remetidos por correio - com

AR, respeitando a data acima mencionada como data limite de postagem.
9.5.

Não serão aceitos e considerados documentos apresentados por

telegrama, fax ou correio eletrônico.
9.6.

A Prefeitura Municipal que deixar de apresentar a documentação dentro

do prazo estabelecido será inabilitada e impedida de prosseguir no processo.

10. RESULTADO

10.1. Realizada

a

conferência

da

documentação,

certificando-se

a

conformidade com as disposições deste Procedimento, será publicado o
Resultado Preliminar de Habilitação deste Procedimento, concedendo-se prazo
de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de eventual recurso. Caberá à ABHA
apreciar e decidir sobre as razões recursais também no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após recebimento, com a posterior publicação do Resultado Final de
Habilitação Institucional.
10.2. Atendendo às exigências, a Prefeitura Municipal interessada será
considerada habilitada.
10.3. Após a conclusão do cadastro técnico de redes, os municípios estarão
aptos a participar de editais específicos de financiamento para execução das

próximas etapas (descritas no item 15). Importante ressaltar que esta seleção
será realizada em função dos recursos disponíveis e da localização do
município, de acordo com a classificação das sub-bacias em ordem de prioridade
para investimentos na Bacia Hidrográfica do rio Araguari, conforme Resolução
CBH Araguari nº 53.

11. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

11.1. As prefeituras municipais interessadas poderão solicitar esclarecimentos,
providências ou, se julgarem necessário, impugnar este PMI até 05 (cinco) dias
úteis antes da data de encerramento das inscrições.
11.2. O pedido de esclarecimento ou a impugnação deverá ser apresentado,
por escrito, à Direção da ABHA, cabendo-lhe prestar os esclarecimentos
imediatamente, ou apreciar e decidir sobre o mérito da impugnação no prazo de
até 05 (cinco) dias após o recebimento da impugnação.
11.3. Acolhido o mérito da impugnação, as falhas apontadas serão corrigidas,
designando-se nova data para a abertura e recebimento das inscrições.
11.4. Qualquer modificação neste processo exige divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando justificada e, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
manifestação de interesse das prefeituras, que deverá ser comunicada a todos
igualmente, com contra recibo do envio.

12.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Os recursos financeiros utilizados para financiar a contratação das
empresas responsáveis pela realização dos trabalhos - cadastro técnico de
redes de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais,
para os municípios selecionados, serão provenientes de recursos arrecadados
com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conforme descrição da Proposta
Orçamentária do Plano Plurianual de Aplicação – Período 2018-2019, aprovado
pela Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 23, de 31 de outubro de 2017.

13.

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

13.1. Conforme previsto neste edital, a ABHA será responsável pela análise e
julgamento de todos os documentos relativos a este PMI, podendo, se
necessário, solicitar assessoramento técnico e jurídico, além de poder transferir
para profissionais terceiros a atribuição de pareceristas para a análise técnica.
Ademais, por conveniência da ABHA, dos Gestores do Contrato de Gestão e do
CBH Araguari, poderá haver a instituição de outro procedimento em substituição
ao acima referido.
13.2. Os municípios selecionados constituem-se estimativa de demanda e não
se configura em compromisso de execução total ou parcial por parte da ABHA.
13.3. A publicação do resultado deste PMI por meio de resolução do CBH
Araguari não implicará em direito à viabilização dos trabalhos hierarquizados.
13.4. A ABHA poderá revogar este procedimento por razões de interesse e
conveniência, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato fundamentado.
13.5. Os prazos de encaminhamento e protocolização de qualquer documento
do processo poderão ser alterados, assegurados os interstícios mínimos aqui
previstos para remarcação de novas datas.
13.6. Ressalta-se que a comunicação e a publicação de atos relativos a este
PMI deverão ter caráter educativo ou informativo, não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem propaganda e/ou promoção pessoal.
13.7. Casos omissos serão resolvidos pela ABHA, com base nos comandos
legais, regulamentos e normas técnicas que disciplinam a questão.
13.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Araguari, Estado de Minas Gerais, para
dirimir questões relativas ao presente PMI, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

14.

PRÓXIMAS ETAPAS

14.1. Para viabilizar o programa de prestação de serviço público de
saneamento básico nos municípios localizados na área de abrangência da bacia
hidrográfica do rio Araguari, que ainda realizam o descarte inadequado de

esgoto sem tratamento prévio e que possuem população total inferior a 20.000
habitantes, foram definidas as seguintes etapas:
I.

Identificar se os municípios possuem rede de água tratada - REALIZADA;

II.

Identificar se os municípios possuem rede coletora de esgoto REALIZADA;

III.

Identificar se os municípios possuem rede de água pluvial - REALIZADA;

IV.

Identificar se os municípios possuem cadastro técnico das redes de
saneamento - REALIZADA;

V.

Contratar empresa para elaboração do cadastro técnico de redes – APÓS
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PRESENTE PMI;

VI.

Contratar empresa para elaboração do projeto de rede de água potável
(exceto em municípios atendidos pela Copasa);

VII.

Contratar empresa para elaboração de projeto de rede de esgotamento
sanitário;

VIII.

Contratar empresa para elaboração de projeto de rede de drenagem de
águas pluviais;

IX.

Contratar empresa para elaboração de projeto de Estação e Tratamento
de Água – ETA;

X.

Contratar empresa para elaboração de projeto de Estação de Tratamento
de Esgoto – ETE;

XI.

Contratar empresa para execução da obra da ETA;

XII.

Contratar empresa para execução da obra da ETE.

14.2. Havendo disponibilidade técnica e financeira, as demais etapas serão
realizadas na sequência, em editais específicos, após conclusão do trabalho
previsto para a etapa V.
14.3. Para participar dos próximos editais de PMI, próximas etapas, conforme
descrição do item 14.1., as prefeituras municipais deverão atender os critérios
listados abaixo, além de outros que serão citados nos respectivos editais:
I.

O atendimento de todas as etapas anteriores.

II.

Ter instância administrativa dos serviços relacionados ao sistema de
saneamento básico.

15.

CRONOGRAMA PREVISTO (sujeito à alteração)

Atividade

Responsável

Prazo

Publicação do edital

ABHA

22/02/2018

Período recursal (recursos e
impugnações)

Municípios
interessados

05/03/2018

Análise dos recursos e
impugnações e divulgação do
resultado

ABHA

12/03/2018

Apresentação dos requerimentos

Municípios
interessados

12/03/2018

Análise dos requerimentos

ABHA

19/03/2018

Divulgação de Resultado Preliminar
de Habilitação

ABHA

19/03/2018

Período recursal

Municípios
interessados

26/03/2018

Análise dos recursos

ABHA

02/04/2018

Divulgação do resultado final

ABHA

02/04/2018

16.

ANEXOS

16.1. Anexo I – Fica de inscrição do município;
16.2. Anexo II – Declaração de atendimento às exigências do edital.

Araguari - MG, 22 de fevereiro de 2018.

ORIGINAL ASSINADO
SÉRGIO GUSTAVO REZENDE LEAL
Diretor Presidente

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO

DADOS DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO:

SUB-BACIA:

ENDEREÇO DA PREFEITURA:
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF:

E-MAIL:

CARGO:

TELEFONE:
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CPF:

E-MAIL:

CARGO:

TELEFONE:

ASSINATURA:

____________________________________________
INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Eu,

_________________________________________,

Prefeitura

Municipal

responsável

____________________________,

legal

localizada

da
na

_____________________________, declaro, sob as penas da lei, que estou ciente de
todas as exigências e regras deste Procedimento de Manifestação de Interesse (Edital
PMI Nº 002/2018), afirmando que o Município atende plenamente todas as exigências
do presente Edital.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local, _____ de ___________________de ______.

_________________________
Responsável legal

