ERRATA E ESCLARECIMENTOS SOBRE A NOTA TÉCNICA Nº 50 DA CÂMARA
TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DE ÁGUA

Análise dos pleitos do Município de Governador Valadares

A Coodenação da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água vem por meio desta
retificar, bem como prover esclarecimentos sobre a Nota Técnica CT-SHQA nº 50/2019, que analisa
pedido de pleito para ações em esgotamento sanitário do município de Governador Valadares/MG, no
âmbito do “Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos”, a partir
das manifestações recebidas.
1. O pleito apresentado pelo município de Governador Valadares.
Dentre as solicitações do município de Governador Valadares, de acordo com o ofício nº
242/2019, consta o pleito referente ao ID 15 — Execução de ampliação do laboratório da ETE
Santos Dumont e aquisição de equipamentos e insumos, descrito no item 3.2 da NT CT-SHQA
nº 50/2019. As ações previstas contemplam:
•

Ampliação do laboratório, com implantação da estrutura física e s ala de treinamento,
apresentando orçamento com data base de abril de 2019 desonerado, totaliza o custo no
valor de R$ 416.659,88, com BDI de 29,92% de serviços e de 16,32% de materiais,
resultando no preço total de R$ 540.434,56 para o item.

•

Aquisição de equipamentos/insumos e vidrarias para o laboratório e serviços de
calibração de equipamentos, bem como treinamento de pessoal para sua utilização,
apresentando orçamento proveniente da empresa Hexis Científica, datado de 9 de abril
de 2019, apresenta o total de produtos de R$ 247.123,78 e de serviços de R$ 7.056.58,
resultando num preço total geral no valor de R$ 254.180,36 para o item.

Contudo, no item 3 – Obras de execução (Formulário C) do quadro (página 7 da NT CTSHQA nº 50/2019) que sintetiza as ações pleiteadas pelo Município, o Pleito ID 15
(Ampliação do laboratório e aquisição de equipamento/insumos) apresenta apenas o custo
estimado de R$ 540.434,56; que se refere somente ao valor para a execução das obras, não
incluindo os custos relativos à aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração
dos equipamentos e de treinamento de pessoal, no valor de R$ 254.180,36. É importante
destacar que a análise realizada pela CT-SHQA à época aceitou integralmente as atividades e
o valor do item ID15, haja vista que se tratam de importantes ações integrantes do item
pleiteado pelo município.
Sendo assim, o custo do ID15, referente à implantação da estrutura física para ampliação do
laboratório e construção da sala de treinamento (R$ 540.434,56), somado ao custo de
aquisição de equipamentos/insumos e vidrarias e de serviço s de calibração dos equipamentos
e de treinamento de pessoal (R$ 254.180,36) totaliza R$ 794.614,92 (setecentos e noventa e
quatro mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e dois centavos). Portanto, o valor total do
referido quadro; acrescido do montante de R$ 254.180,36; totaliza R$ 22.229.314,88 (vinte e
dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).
Com essa correção, o valor total pleiteado para ações em esgotamento sanitário pelo
município é de R$ 23.460.012,71 (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta mil e doze
reais e setenta e um centavos), representando 36,66% do valor global destinado à Governador
Valadares, que é de R$ 63.998.361,67 de acordo com a Deliberação CIF nº 43/2017.

Dessa forma, no referido quadro, onde as ações pleiteadas pelo Município são apresentadas
agrupadas em: elaboração de projetos; elaboração de estudo ambiental; e execução de obras,
este último apresentado na página 7 da NT-SHQA nº 50/2019,
Onde se lê:
3 - Obras de execução (Formulário C)

Pleito

Custo estimado

Documentos
Documentos encaminhados pelo complementares
Município de acordo com NT 33 encaminhados
Município

➢ Formulário C - NT 33;
ID 8 – Obra de execução da
➢ Licença prévia de instalação
complementação da 1ª Etapa da ETE
da 1ª. Etapa da ETE Santos
Santos Dumont (2 filtros biológicos e 2
R$ 21.125.771,30
Dumont;
decantadores), interceptores (EEE-03
➢
ART de projetos e orçamento
até a EEE-01, exclusa a EEE-01),
(ID 8) e ART de projetos (ID
interceptores e EEE Ilha dos Araújos
15);
➢ Declaração de titularidade
ID 15 – Execução de ampliação do
das áreas das EEE’s;
laboratório da ETE Santos Dumont e R$ 540.434,56
➢ Declaração de titularidade
aquisição de equipamentos/insumos
das áreas dos interceptores;
➢ Registro de imóvel da área da
ETE Santos Dumont;
ID
14
–
Pré-operação/operação
➢
ANEXO
5
(Compromisso
assistida – 1ª Etapa ETE Santos Dumont
Formal de Sustentabilidade/
R$ 308.928,66
Funcionalidade dos Sistemas)
e
➢ ANEXO 6 (Compromisso de
não Sobreposição de Ações).

pelo

➢ Planilha orçamentária
(ID 8 e ID 15);
➢ Proposta
técnicacomercial
para
estimativa de custos
(ID 14 e ID 15);
➢ Outorga preventiva de
lançamento;
➢ Decreto
10935
–
Permissão de Uso da
área da ETE SD do
município para o SAAE

Valor pleiteado para obras de execução: R$21.975.134,52

Valor total pleiteado pelo Município: R$23.205.832,35 ( 36,26% DO VALOR DO TETO)

Leia-se:

3 - Obras de execução (Formulário C)

Pleito

Custo estimado

Documentos
Documentos encaminhados pelo complementares
Município de acordo com NT 33 encaminhados
Município

pelo

➢ Formulário C - NT 33;
➢ Planilha orçamentária
ID 8 – Obra de execução da
➢
Licença
prévia
de
instalação
(ID 8 e ID 15);
complementação da 1ª Etapa da ETE
da
1ª.
Etapa
da
ETE
Santos
➢
Proposta
técnicaSantos Dumont (2 filtros biológicos e 2
R$ 21.125.771,30
Dumont;
comercial
para
decantadores), interceptores (EEE-03
estimativa
de
custos
até a EEE-01, exclusa a EEE-01),
(ID 14 e ID 15);
interceptores e EEE Ilha dos Araújos

ID 15 – Execução de ampliação do
laboratório da ETE Santos Dumont e
aquisição de equipamentos/insumos e
R$ 794.614,92
serviços
de
calibração
dos
equipamentos e de treinamento de
pessoal.
ID
14
–
Pré-operação/operação
assistida – 1ª Etapa ETE Santos Dumont
R$ 308.928,66

➢ ART de projetos e orçamento ➢ Outorga preventiva de
(ID 8) e ART de projetos (ID
lançamento;
15);
➢ Decreto
10935
–
➢ Declaração de titularidade
Permissão de Uso da
das áreas das EEE’s;
área da ETE SD do
➢ Declaração de titularidade
município para o SAAE
das áreas dos interceptores;
➢ Registro de imóvel da área da
ETE Santos Dumont;
➢ ANEXO
5
(Compromisso
Formal de Sustentabilidade/
Funcionalidade dos Sistemas)
e
➢ ANEXO 6 (Compromisso de
não Sobreposição de Ações).

Valor pleiteado para obras de execução: R$22.229.314,88

Valor total pleiteado pelo Município: R$23.460.012,71 (36,66% DO VALOR DO TETO)

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021.

