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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017- SEMAS 

REPUBLICAÇÃO 

 

 

OBJETO: 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A 

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS DO ESTADO DO PARÁ. 

 

LOCAL DA EXECUÇÃO  TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 2717 – SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – BELÉM 

(PA) 

FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO  EXECUÇÃO INDIRETA  

TIPO TÉCNICA E PREÇO  

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

VALOR TOTAL MÁXIMO 

ADMISSÍVEL 

 

R$ 4.184.600,42 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, 

seiscentos reais e quarenta e dois centavos). 

 

LOCAL PARA RECEBIMENTO E 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

Auditório da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE, sito a TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 

2717, Bairro Marco, Belém/PA 

DATA/HORA DA ABERTURA:  06/11/2017 às 10:00 HORAS  

 

I. COMUNICAÇÃO. 

1.1 – A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, designada pela Portaria nº 1066/2017-SEMAS-PA de 29 de junho de 2017, torna público às 

empresas interessadas que receberá propostas referente ao processo licitatório na modalidade 

CONCORRÊNCIA do tipo TÉCNICA E PREÇO, no Auditório da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, sito a TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 2717, Bairro Marco, 

Belém/PA  

1.2 – A sessão de processamento da Concorrência será realizada na SEMAS e será conduzida pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e membros de apoio. 

1.3 –  Caso não haja expediente no dia programado para a abertura da licitação, fica a mesma adiada 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

 1.4 – O Edital encontra-se disponível nos sites:  www.compraspara.pa.gov.br; www.semas.pa.gov.br 

e www.comprasnet.gov.br 

 

II. OBJETO:  

       2.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO 

PARÁ. 

 

III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

3.1 - A presente Concorrência, em regime de empreitada por preço técnica e preço, é fundamentada na 

Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, Lei n° 9.032, de 28.04.95, e Lei nº 

9.648, de 27.05.98, e suplementarmente na Lei Estadual nº 5.416, de 11.12.87. 

 

IV. PARTICIPAÇÃO. 

4.1 – Poderão participar desta licitação: 

4.1.1 qualquer empresa nacional, legalmente estabelecida, em que conste expressamente em 

seu objetivo social a prestação dos serviços pretendidos e que atenda às condições exigidas neste Edital e seus 

anexos. 

http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.semas.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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  4.2 – Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do serviço: 

a) servidor ou dirigente da SEMAS/PA; 

b) autor do Projeto Básico ou Executivo, pessoa física ou jurídica; 

c) empresa suspensa de participar de licitação no Estado ou declarada inidônea; 

d) procurador ou representante de mais de uma empresa; 

e) empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade que tenha elaborado o 

Projeto Básico; 

f) em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

g) com pedido de falência ou concordata emitido; ou já concordatárias ou em processo falimentar; 

h) que sejam estabelecidas no mesmo endereço de outro licitante já credenciado ou que se façam representar pela 

mesma pessoa física ou jurídica, ou direta e indiretamente pertencente ao mesmo grupo econômico. 

4.3. Da participação sob a forma de consórcio: poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas reunidas 

sob a forma de consórcio e deverão observar o seguinte: 

 a) apresentar o compromisso por escritura pública ou documento particular com as respectivas assinaturas 

autenticadas em Cartório, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa líder, bem como o percentual 

de participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por 

qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente;  

b) fica vedada a participação de empresas consorciadas em mais de um consórcio ou isoladamente.  

c) no caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras estabelecida no Brasil, a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

d) Fica vedada a participação em consorcio de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;  

e) os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para os fins 

do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus 

integrantes.  

f) o prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de garantia contratual.  

g) apresentar os documentos de habilitação exigidos no Edital por parte de cada consorciado, inclusive Cartas 

e Declarações.  

h) para efeito de qualificação econômico-financeira (Capital Social/Patrimônio Líquido), cada consorciado 

deverá comprovar sua qualificação na proporção de sua respectiva participação, os demais deverão ser 

individuais por cada consorciado, inclusive Cartas e Declarações. 

 i) para efeito de qualificação técnica, será válido, para os atestados de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado ou a apresentação isolada por um único consorciado. 

 j) a empresa indicada como Líder no consórcio será a representante junto à CEL, para os efeitos de 

comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou as empresas dele integrantes, com poderes específicos 

para receber as instruções em nome de todos os demais membros, sendo a responsável legal e global pela 

execução do Contrato. 

k) caso a licitante vencedora seja um consórcio, ficará obrigada a promover, antes da celebração do contrato, o 

registro do Termo de Constituição do Consórcio no competente Cartório de Registros de Títulos e Documentos. 

 l) as alterações na constituição ou composição do consórcio deverão ser submetidas à anuência e aprovação da 

SEMAS/PA, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original. 

 

V. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. 

5.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA 

FINANCEIRA, exigidos neste Edital, deverão ser apresentados em invólucros distintos e opacos, devidamente 

fechados, lacrados e rubricados, contendo, obrigatoriamente, as seguintes indicações no seu anverso: 

 

ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- CONCORRÊNCIA 

Nº 003/2017-SEMAS 

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 

 

ENVELOPE II – PROPOSTA TÉCNICA 

- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- CONCORRÊNCIA 

Nº 003/2017-SEMAS 

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 

 

ENVELOPE III – PROPOSTA FINANCEIRA 

- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- CONCORRÊNCIA 

Nº 003/2017-SEMAS 

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
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VI. CREDENCIAMENTO 

6.1 - Os Licitantes deverão indicar um representante que, devidamente munido de documento de 

identificação com foto e documento que o credencie legalmente a participar desta licitação, venha a responder 

por sua representada em todas as fases do certame em epígrafe. 

 

6.2 - O credenciamento do representante far-se-á por meio da entrega ao Presidente da CPL, de 

instrumento público de procuração, ou instrumento particular, com assinatura reconhecida em cartório, 

conferindo poderes ao outorgado para exercer direitos e assumir obrigações em nome da Licitante, e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, sendo que o referido instrumento deverá estar acompanhado de 

original ou fotocópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social, a fim de que seja verificada a 

legitimidade do outorgante; 

6.2.1 – Em representação por sócio, proprietário ou assemelhado, deverá ser entregue ao 

Presidente da CPL fotocópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e no caso das 

sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição e posse dos administradores. 

6.2.2 – Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 

empresa Licitante. 

 

VII. HABILITAÇÃO 

7.1 - Para habilitar-se a presente licitação, a empresa deverá apresentar 01 (uma) cópia autenticada ou 

acompanhada de seu original para conferência, de cada documento abaixo, devidamente atualizado, dentro de 

um envelope lacrado, distinto da proposta técnica e financeira. 

 

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA (art. 28 da lei nº 8.666/93) 

  7.1.1 – Cédula de Identidade do representante legal da empresa; 

7.1.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.3 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações acompanhado do documento de eleição de 

seus administradores. 

7.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, ou 

7.1.5 – Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

  

7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da lei nº 8.666/93) 

7.2.1 - PROVA DE REGULARIDADE- FGTS – Certificado de Regularidade Fiscal – C.R.F. 

7.2.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J). 

7.2.3 - PROVA DE REGULARIDADE com as Fazendas: 

●Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União – 

Portaria MF n° 358, de 05 de setembro de 2014, alterada pela portaria n° MF n° 443, de 17 de outubro 

de 2014.  

●Estadual: Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária. 

 Municipal: Certidão Conjunta de Regularidade Fiscal expedida pala Secretaria de Finanças do local 

de domicilio da empresa.   

7.2.4 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

 

7.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.3.1 – Conforme projeto básico – anexo I do edital. 

 

7.4 – ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.4.1 - BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei (Código Civil Brasileiro) que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitindo-se sua atualização por 

índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese da 

atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante deverá apresentar documento que altera aquela 

demonstração, arquivado na Junta Comercial. 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 
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1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

2) sociedades limitadas (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123 - Lei das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte: 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de: Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

4) sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; 

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis (ÍNDICES) deverão estar assinados por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, DEVENDO O LICITANTE COMPROVAR A 

REGULARIDADE DO CONTADOR PERANTE SEU CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE- 

CRC – COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO PROFISSIONAL – CRP – 

OU OUTRO DOCUMENTO SIMILAR FORNECIDO PELO RESPECTIVO CRC, COM VALIDADE 

COMPATÍVEL COM A DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. 

7.4.2 - DEMONSTRAR, por memória de cálculo, a comprovação da boa situação financeira 

através da apresentação dos cálculos abaixo:  

a - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

                                                               AC + RLP 

       LG= ------------------- > 1,00                                              

     PC + ELP 

b - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela fórmula:  

   AC 

           LC = ------- > 1,00     

      PC  

 

c- Índice de Solvência Geral (SG) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

      A T 

 SG = --------------------- > 1,00 

P C + E L P 

  

 d- Índice de Endividamento (IEN) não superior a 1,00 (um inteiro), obtida pela fórmula: 

           

           P C + E L P 

           IEN =  -----------------    <  1,00 

      AT 

     

OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido no item 7.5.1 

deste Edital, onde: 

          AC = Ativo Circulante 

         RLP = Realizável a Longo Prazo 

         PC = Passivo Circulante 

         ELP = Exigível a Longo Prazo           

         AT = Ativo Total 
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7.4.3 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

   7.4.4 – Caso em seu corpo, não conste a validade, somente será considerado válido, 

para efeito desta licitação, quando expedida até 90 (noventa) dias antes da data de abertura dos envelopes da 

Habilitação ressalvada a hipótese do licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, 

mediante juntada de norma. 

  

  7.4.5 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA com capital social integralizado e registrada em Junta 

Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, no valor mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor orçado para esta licitação, sob pena de inabilitação, equivalente a R$. 418.460,04 (quatrocentos e dezoito 

mil quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos); devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta na forma da Lei. 

7.4.6 - esta certidão tem prazo de validade indeterminado, sendo que a empresa 

licitante deve apresentar a certidão com emissão não superior a 60 (sessenta) dias antes da 

abertura do certame para comprovação de seu capital. 

 

7.5 – DECLARAÇÕES 

7.5.1 – Declaração, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno 

perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, sob pena de violação ao disposto no preceito constitucional do inciso XXXIII, 

art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do anexo V deste Edital; 

7.5.2 – Declaração do licitante obrigando-se a manter durante toda a execução do contrato, 

caso venha ser o vencedor, as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação nos termos do art. 

55, XIII da Lei nº 8.666/93. 

  7.5.3 – Declaração de que se compromete, ao firmar contrato com a Administração Pública 

Estadual, a possuir em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 

com deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição Estadual (EC nº 

42/2008 publicada em 11.06.2008). Caso a(s) empresa(s) adjudicada(s) possua(m) em seu 

quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados, deverão declarar que não empregam 

pessoas portadoras de deficiência. 

                7.5.4 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivos para sua habilitação no 

certame, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme do anexo V.  

                   7.5.5 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, nos termos sugeridos no anexo III. 

          7.5.6 – As Empresas constituídas sob a forma de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

consoante a Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, deverão comprovar esta condição 

mediante a apresentação de Declaração do órgão oficial mostrando a validade de seu enquadramento como 

ME / EPP. 
  7.5.6.1 - A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar 

os benefícios previstos na Lei Complementar. 

7.6 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia 

autenticada por Tabelião de Notas ou por membro da CEL/SEMAS, mediante a apresentação do original ou 

publicação em Órgão de Imprensa Oficial (em página inteira, para informações sobre a imprensa oficial, 

caderno, página da publicação, etc.), vedada a autenticação por membro da Comissão, de cópia de documento já 

autenticado em cartório (cópia da cópia). 

7.7 - Todos os documentos acima exigidos se referem à jurisdição do local de domicílio ou da sede da 

licitante devendo as declarações mencionar o objeto da licitação e/ou a licitação em questão. 

7.8 - A CPL/SEMAS solicita que os documentos sejam apresentados na ordem solicitada pelo Edital, 

com todas as folhas numeradas e rubricadas, podendo constar, da última página, um “Termo de 

Encerramento”. 

7.9 - O licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido à habilitação; aquele que 

apresentar incompleto ou sem conformidade às exigências do presente instrumento, será automaticamente 

julgado inabilitado e terá sua proposta financeira devolvida, fechada. 
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7.10 - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados neste 

Edital. 

7.11 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 3º do 

art. 48 da Lei nº 8.666/93. 

 

VIII. PROPOSTA TÉCNICA 

8.1 – Conforme anexo IV do Projeto Básico. 

 

IX. PROPOSTA FINANCEIRA. 

9.1 - A proposta deverá ser apresentada de forma mecanizada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 

redigida em português, com clareza, em papel timbrado da empresa e conter: 

 

a) NOME, ENDEREÇO E CNPJ DO LICITANTE; 

b) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da abertura da 

licitação. 

c) PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E RESUMO DE ORÇAMENTO: deverão ser apresentados no papel timbrado 

da empresa licitante: 

 c.1) A proponente deverá cotar sua proposta a preços unitários no valor máximo unitário da Planilha de 

Quantitativos e Preços, totalizando-a ao final, conforme planilha anexa; 

 c.2) A proponente deverá apresentar planilha detalhada da composição unitária de custo para cada 

serviço descrito na planilha de quantitativos e preços, bem como discriminar todos os materiais envolvidos nos 

serviços; 

 c.3) Os preços unitários deverão incluir todos os custos relativos à mão-de-obra, inclusive encargos 

sociais e trabalhistas, seguros, materiais, equipamentos, administração, transporte, lucro, encargos fiscais e 

parafiscais, despesas diretas e indiretas; 

 c.4) Os preços propostos na planilha de quantitativos e preços serão considerados completos e 

suficientes para cobrir todas as etapas dos serviços necessários à execução do objeto desta Concorrência. 

 c.5) Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir despesas que 

porventura deixaram de ser computadas quando da formalização da proposta; 

 c.6) A proponente não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições da proposta, 

sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou as condições locais existentes, ou 

ainda, de qualquer falha na obtenção de dados; 

 c.7) A SEMAS se reserva o direito de negociar preços com as proponentes, obedecida a ordem de 

classificação e as prerrogativas conferidas às ME e EPP; 

 c.8) Os salários dos empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços deverão obedecer 

obrigatoriamente ao piso salarial da categoria da região. 

c.8.1) Caso o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresente sua proposta 

com salário inferior ao estabelecido na Convenção/Acordo coletivo da categoria acima 

mencionada ou outra norma coletiva aplicável, poderá ajustá-la, conforme diligência e prazo 

estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação da SEMAS.  

c.8.2) O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracterizam 

hipótese de desclassificação da proposta. 

c.8.3) O ajuste da proposta, na forma da sub condição c. 8.2, não poderá implicar aumento do 

valor total da proposta. 

c.8.4) Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais 

irregularidades apontadas pela CEL/SEMAS. 

d) PREÇO GLOBAL deve ser representado pelo valor fixo e irreajustável, correspondente à totalização das 

planilhas de serviços pretendidos pela Administração.  

 d.1) O valor exposto no quadro inicial deste Edital é o valor máximo admitido para contratação 

dos serviços pretendidos; 

 d.2) Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam definidos na planilha 

original, devendo ser solicitados pela Administração, e, somente serão pagos se antecedidos da formal 
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autorização da contratante, com as necessárias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo 

competente. 

e) PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 1º dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço que deverá ser 

expedida pela SEMAS, após assinatura e publicação do Contrato no DOE da IOEPA e emissão da Nota de 

Empenho; 

f) DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL pela empresa e rubrica em todas as vias.  

g) BANCO, código da agência e número da conta corrente do licitante.  

h) NOME COMPLETO, CPF, estado civil, nacionalidade e número do telefone fixo/celular do responsável da 

empresa que assinará o contrato. 

9.2 – Não serão levadas em consideração as propostas enviadas via email ou fac-símile. 

9.3 – As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto, serão consideradas 

irregulares quando não ressalvadas as correções necessárias pelo responsável da empresa, sobre sua rubrica, 

antes da abertura das mesmas. 

9.4 – A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo em Anexo. 

9.5 – Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora qualquer custo que não tenha sido incluído 

em sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluído 

a Semas de qualquer solidariedade, assim como, não será considerado para majoração dos preços, porquanto 

serão havidos como neles incluídos. 

9.6 – A empresa não poderá modificar os preços ou as condições de sua proposta, sob a alegação de 

insuficiência de dados e informações sobre os serviços licitados e/ou condições locais existentes ou, ainda, de 

qualquer lapso na obtenção de dados. 

9.7 – Garantia do serviço: a garantia é de acordo com Novo Código Civil. Período no qual a contratada 

se compromete a atender a convocação da contratante a fim de solucionar problemas decorrentes de falhas ou 

inadequações do serviço no prazo de 72 horas, contados a partir da comunicação formal da Semas - Pa, na forma 

do art. 69, culminado com o art. 73 da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 

X. DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS. 

 10.1– Na presença dos licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidos pela 

Comissão de Licitação, no dia, hora e local, previstos, os envelopes contendo documentação e proposta, os quais 

serão enumerados de acordo com a ordem de apresentação à Comissão. 

10.2 – Após o Presidente da CPL ter declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, 

nenhum outro será recebido. 

 

XI. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO. 

11.1 – Cada licitante poderá manifestar-se nas reuniões somente através de um representante legal. 

11.2 – Em hipótese alguma o proponente ou seu representante poderá introduzir quaisquer 

modificações, ou anexar documentos após a entrega dos invólucros de nº 01, nº 02 e nº 03. 

 11.3 – Iniciada a sessão, serão abertos os envelopes de habilitação pela Comissão, para verificação dos 

documentos neles contidos, os quais serão submetidos aos licitantes para que sejam rubricados. 

11.4 – A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas 

de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da 

licitante. 

11.5 – A Comissão deliberará sobre a habilitação dos classificados, franqueando a palavra uma vez aos 

participantes para que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser 

apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada. 

11.6 – Não havendo dúvidas quanto à habilitação de qualquer licitante, e desde que haja declaração 

expressa consignada em ata de renúncia a recurso de todos os participantes, a Comissão procederá à abertura dos 

envelopes contendo as Propostas Técnicas. 
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11.7 – Será feita devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 

respectivas propostas desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

 11.8 – Manter-se-ão inviolados os envelopes de nº 02, Propostas Técnicas, também rubricados em seus 

lacres, e sob a guarda da CPL/SEMAS, em caso de suspensão do processo licitatório. 

11.9 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas técnicas, não mais caberá 

desqualificação com relação aos documentos de habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

11.10 – Não havendo dúvidas quanto à proposta técnica de qualquer licitante, e desde que haja 

declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso de todos os participantes, a Comissão procederá à 

abertura dos envelopes contendo as Propostas Financeiras. 

11.11 – Abertas as Propostas Financeiras, as mesmas serão lidas, devendo os proponentes rubricá-las 

folha por folha, na presença da Comissão de Licitação, que também as rubricará. 

11.12 – Das fases de habilitação e abertura das Propostas Técnicas e Financeiras, será lavrada Ata 

circunstanciada e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação. 

11.13 – As dúvidas que surgirem durante as fases serão, a juízo da Comissão, por esta resolvidas na 

presença dos proponentes ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos 

os casos. 

11.14 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, resultante 

de fato superveniente e aceito pela CPL/SEMAS. 

11.15 – Nos termos do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, se todas as propostas forem desclassificadas 

ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias 

úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após  sanadas as causas que 

motivaram a desclassificação ou inabilitação. 

 

XII. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

À Comissão de Licitação cabe receber, analisar, julgar e classificar a proposta financeira, de forma objetiva, 

considerando que: 

 12.1 – A proposta estará em julgamento desde sua abertura até a publicação do julgamento no Diário Oficial 

do Estado. 

 12.2 – Após a abertura das propostas, nenhuma informação adicional será aceita ou considerada para efeito 

de julgamento, exceto quando solicitado por escrito pela Comissão. 

 12.3 – Esta licitação é do tipo TÉCNICA E PREÇO, desde que a proposta esteja de acordo com as 

especificações deste Edital e seus anexos, e o REGIME DE EXECUÇÃO é o de EMPREITADA POR 

EXECUÇÃO INDIRETA. 

 12.4 – A proposta que apresentar discordância entre o valor numérico unitário e o total de cada item, 

prevalecerá o valor unitário. 

12.4.1 – Ocorrendo erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade, o produto será retificado, 

mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade. 

12.4.2 – No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

12.4.3 – O preço total da proposta será ajustado pela Comissão, em conformidade com os 

procedimentos acima, para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço global da proposta. 

  12.5 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por 

sorteio em ato público, sendo todos os licitantes convocados. 

12.6 – O licitante poderá oferecer outras vantagens não previstas neste Edital, porém não serão levadas 

em consideração no julgamento das propostas. Todavia, todas as vantagens oferecidas pela contratada serão 

obrigatoriamente honradas, sob pena de rescisão. 

12.7 – Em qualquer fase da licitação a CPL/SEMAS poderá promover diligência para esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

12.8 – Julgada e classificada as propostas pela Comissão, de acordo com os critérios de avaliação 

constantes do ato convocatório, será franqueada a palavra para que os licitantes registrem em ata seus protestos 

ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando 

envolverem aspectos que exijam análise mais apurada. 
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12.9 – Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a) Não atender as exigências deste Edital ou esteja em desacordo com a Lei. 

b) Apresentar proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, de acordo com o art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato, condições necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

c) Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero (art. 44, parágrafo 3 º da Lei 8.666/93). 

d) Apresentar serviços alternativos, devendo o proponente se limitar às especificações do Edital. 

e) Deixar de apresentar todas as Planilhas de Quantitativos fornecidas pela SEMAS. 

f) Apresentar conteúdo desconforme ou incompatível com a lei de licitações e/ou com o Edital. 

 12.10 – Consideram-se MANIFESTAMENTE INEXEQUIVEIS, as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

  a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração, ou 

  b) Preço orçado pela Administração. 

 12.11 – Das licitantes classificadas na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere as alíneas a e b do item 12.10. Será exigida, 

para assinatura do contrato, PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL de acordo com o disposto no art.48 § 

2º da lei nº 8.666/93, nas modalidades previstas no § 1º do art. 56 da mesma Lei. 

12.12 – Os preços unitários, parciais, totais e global, cotados pelos licitantes terão obrigatoriamente que 

contemplar todas as despesas, com materiais, mão de obra, equipamentos, leis sociais, benefícios e despesas 

indiretas, lucro e demais necessárias para a total execução do serviço, devendo ser compatíveis com o grau de 

dificuldade de cada serviço, independentemente da frente de execução. 

12.13 – A planilha de quantitativos e preços será analisada dentro de uma faixa de admissibilidade de 

erro de cálculo, na qual não se desclassificará a mesma, retificando-se apenas as eventuais incorreções de 

operações aritméticas para o julgamento pelo valor exato corrigido, que deverá estar compatível com o valor 

apresentado. 

 

XIII. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

13.1 – Após concluída a fase de habilitação e classificadas as propostas, a autoridade superior 

competente examinará as vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse 

público colimados pela licitação e homologará o procedimento licitatório. 

13.2 – A CPL/SEMAS reserva-se o direito de desclassificar quaisquer das licitantes, tomando 

conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento que desabone sua idoneidade ou 

capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

13.3 – Se houver urgência, a SEMAS poderá comunicar ao proponente vencedor a sua escolha por fax ou 

carta. Tal comunicação terá como objetivo permitir ao interessado tomar as providências iniciais a partir da data 

desta comunicação. 

13.4 – Ocorrendo desclassificação do licitante vencedor por desatendimento da notificação a que se refere 

o item 13.3, ou na hipótese prevista no item 13.2, a Comissão poderá convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou recomendar à Administração a 

revogação da licitação. 

13.5 – A Administração reserva-se o direito de anular, revogar no todo ou em parte a licitação, como 

também transferi-la, aumentar ou reduzir as quantidades preestabelecidas, sem que por este motivo os 

proponentes tenham direito à reclamação ou indenização, ressalvados os casos previstos na legislação que rege a 

matéria. 
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XIV. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

14.1 - A Administração se reserva o direito de, nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 49: 

a)  Revogar a licitação por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 

b)  Anular a licitação obrigatoriamente por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

14.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, quando for o caso. 

 

XV. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades 

que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

15.2 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até 

o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

15.3 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do art. 113 da referida Lei. 

15.4 - A inabilitação/desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

15.5 – Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá 

a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos, nos termos da legislação vigente. 

15.6 – Os recursos e impugnações deverão ser protocolados na SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, sito a TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 2717, Bairro Marco, 

Município de Belém, Estado do Pará, no horário das 08:00 às 14:00 horas.  

15.6.1 - O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

XVI. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. 

O Edital e seus anexos fazem parte integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição e/ou anexação. 

16.1 – PRAZO E ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1.1 – A Licitante vencedora será convocada a assinar o termo de contrato ou instrumento 

equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na legislação vigente, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e 

aceito pela Administração. 

16.1.2 – Se a licitante vencedora doravante denominada Contratada, não atender a convocação 

do subitem 16.1.1, é facultado a Contratante convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

para celebrar o contrato, após a negociação, para que seja obtido um menor preço, sujeitando-se a licitante 

desistente as penalidades previstas neste Edital. 

16.1.3 – Prazo de execução conforme item 11 do Projeto Básico – Anexo I do edital, após o 

recebimento da Ordem de Serviço (OS), contados do primeiro dia útil após o recebimento da ordem de serviço 

expedida pela SEMAS/PA, após a assinatura e publicação do contrato na Imprensa Oficial do Estado e emissão 

da Nota de Empenho. 

16.1.4 – O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses corridos ou 

enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data da 

sua assinatura. 

16.2 - PRORROGAÇÃO. 

   16.2.1- O contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma da lei. 

 

16.3 - REGIME DE CONTRATAÇÃO. 
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16.3.1 - Os serviços serão contratados pela forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por preço global, fixo e irreajustável, na forma da lei. 

16.3.2 - Ao vencedor da licitação será exigida, na contratação, prestação de garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato, sendo liberada após a execução do mesmo. O contratado poderá optar 

por seguro garantia ou fiança bancária. A caução deverá ser entregue a Comissão de Licitação da SEMAS no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o termino do prazo recursal da classificação da proposta. 

16.3.3 – A Contratada poderá subcontratar a execução no limite de 40%, desde que autorizado 

pela SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, mantendo-se a 

Contratada como única responsável pela integralidade dos serviços. 

 

XVII – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

17.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação de plano. 

17.2 – Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

17.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em legislação vigente. 

17.4 – Será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as Microempresas 

– MEs e Empresas de Pequeno Porte - EPPs. 

17.4.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e 

EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. 

17.5 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

17.5.1 – A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

17.5.2 – Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

17.6 – Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

17.7 – O disposto no subitem 17.4 e seguintes só se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por ME ou EPP. 

 

XVIII. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

18.1 – Na composição de custos deverão constar todos os serviços constantes da planilha de 

quantitativos, com a mesma unidade de medida, onde deverá ser relacionada de maneira clara e detalhada, todos 

os insumos necessários para a execução do serviço com seus respectivos coeficientes e preços unitários. 

18.2 – O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital, pois a simples 

apresentação da proposta subentende o conhecimento integral do objeto em licitação e incondicional do presente 

edital, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento de qualquer pormenor. 

18.3 – Para os efeitos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, será considerada, também, como recusa 

injustificada à formalização do contrato, a falta de comprovação, pelo adjudicatário, no ato de assinatura do 

termo contratual, de caução em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço cotado pela proposta 

vencedora, cabendo ao adjudicatário optar por uma das modalidades de garantias alinhadas no art. 56, § 1º, 

Incisos II e III, da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação da Lei Federal nº 8.883/94, exceto título da dívida 

pública. 

18.4 – Não havendo expediente no dia marcado para a realização da licitação, esta ocorrerá no primeiro 

dia útil subsequente, mantendo-se o mesmo horário e local. 
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18.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

18.6 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente na SEMAS/Pa. 

18.7 – É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente nos envelopes. 

18.8 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a SEMAS a licitante que, tendo-os 

aceito sem objeção, venha a apontar, depois do 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 

falhas ou irregularidades que os viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

18.9 – É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da SEMAS. 

18.10 – O contrato a ser firmado pela SEMAS terá por objeto a prestação de serviços na forma e locais 

indicados neste edital e seus Anexos. 

18.11 – Os documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser cuidadosamente examinados 

pelo proponente antes da entrega dos envelopes, uma vez que a inobservância de qualquer condição dará ensejo 

à inabilitação ou desclassificação da empresa. 

18.12 – Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação as simples omissões 

ou irregularidades formais na documentação ou proposta, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem 

o perfeito entendimento da proposta e não comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 

do processo licitatório. 

18.13 – A falta de data, assinatura e/ou rubrica e das declarações elaboradas pela própria licitante e na 

Proposta, poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 

Documentação e Proposta. 

18.14 – A Administração poderá emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer parte do 

Edital e anexo(s), dando ciência às empresas em até 03 (três) dias úteis antes da abertura da Licitação, desde que 

estas alterações não afetem a formulação das propostas. 

18.15 – Se após cuidadoso exame das especificações, o proponente tiver alguma dúvida, poderá 

consultar, por escrito, a SEMAS, através de seu Ordenador de Despesas. 

18.16 – Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos verbais. 

18.17 – Os casos omissos serão resolvidos pela CEL/SEMAS com fundamento nas disposições da 

legislação em vigor. 

 18.18 –  O presente Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no site  www.semas.pa.gov.br; 

www.compraspara.pa.gov.br ou www.comprasnet.gov.br. 

 

 

Belém, 19 de setembro de 2017. 

 

Cristiane de Sousa Lima 

PRESIDENTE SUPLENTE DA CPL/SEMAS/PA 

 

 

 

http://www.semas.pa.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1. OBJETIVO GERAL 

 Contratação de consultoria especializada de pessoa jurídica para a elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado do Pará (PERH-PA). 

2.  CONTEXTO 

2.1. Breve Caracterização do Estado do Pará 

 O Estado do Pará é o segundo maior do Brasil e está situado na região Norte, cortado pela linha do 

Equador e pelo rio Amazonas. É limitado ao norte pela Guiana, o Suriname e o Estado do Amapá, a nordeste 

pelo oceano Atlântico, a leste pelos Estados do Maranhão e de Tocantins, ao sul pelo Estado do Mato Grosso e a 

oeste pelo Estado do Amazonas, tendo uma superfície de 1.253.164 km
2
, que corresponde a 14% da área 

nacional. Embora com um território considerável, o Pará tem uma baixa densidade populacional. A população 

total do Estado é de 7.581.051 habitantes, representando menos de 4% da população total do País. Deste número, 

quase 70% vivem na zona urbana.  

 O relevo do Estado é predominantemente baixo e plano. Mais de 80% do território tem altitude de até 

300 metros, sendo que destes, mais de 50% são de planícies com altitude de até 200 metros, em relação ao nível 

do mar. Na planície litorânea, as falésias variam entre 5 e 20 metros de altura. As maiores altitudes são 

encontradas nas serras de Carajás, Cachimbo e na serra do Acari, a maior do Estado, com 906 metros de altitude. 

 A vegetação do Pará é predominantemente composta pela floresta Amazônica (floresta tropical pluvial). 

Em mata de terra firme são encontradas as castanheiras, enquanto em áreas de mata de várzea, encontram-se as 

seringueiras. No baixo planalto de Santarém, encontra-se uma área de Cerrado. Na Ilha de Marajó e nas várzeas 

de alguns rios são encontrados campos limpos. Ao longo do litoral são encontrados mangues. A fauna, típica da 

Amazônia, é riquíssima. Vários animais dessa região estão ameaçados de extinção, como o lobo guará, a 

ariranha, algumas espécies de tartarugas e o peixe-boi. O mesmo ocorre com os peixes, pois a pesca na região é 

pouco fiscalizada, o que favorece a pesca predatória. 

 O clima do Estado é equatorial, ou seja, quente e úmido. A precipitação média anual é de 2.066 mm, 

enquanto a média do País é de 1.761 mm. Considerando as precipitações pluviais, o clima da região é marcado 

por duas estações: o verão, de julho a outubro (temperaturas máximas próximas de 35°C); e o inverno, de 

novembro a junho (temperaturas mínimas próximas de 19°C). O inverno é a estação das grandes chuvas. A 

temperatura média anual é de 26°C. 

 As maiores cidades do Estado, além da capital Belém, são as seguintes: Ananindeua, Santarém, Marabá, 

Altamira, Castanhal, Abaetetuba. 

2.2. Hidrografia e Recursos Hídricos no Pará 

 Os rios que cortam o Estado pertencem a três Regiões Hidrográficas Nacionais: Amazônica, Atlântico 

Nordeste Ocidental e Tocantins-Araguaia. Os principais rios do Estado são: Amazonas, Tocantins, Tapajós, 

Xingu, Jari e Pará. 

 A Resolução nº 4 de 2008, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, traduziu a hidrografia do Estado 

em um mosaico de 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), que agrupam as bacias hidrográficas dos principais 
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rios, que são: MRH Calha Norte, MRH Baixo Amazonas, MRH Tapajós, MRH Xingu, MRH Portel-Marajó, 

MRH Costa Atlântica Nordeste e MRH Tocantins-Araguaia. 

A inserção dessas MRHs no Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (Lei nº 

6.745/2005) fortalece a gestão integrada do território e possibilita um redirecionamento para a manutenção da 

disponibilidade hídrica e da biodiversidade local. 

2.2.1. Usos Múltiplos da Água no Pará 

 Os principais usos consultivos dos recursos hídricos no Estado do Pará são apresentados no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Principais usos da água no Pará (ANA, 2013). 

 

 Para uso consuntivo da água, a vazão de retirada é de 34,76 m³/s, correspondendo a 1,46% da demanda 

total nacional por água. A área irrigada (2012) é de 23.802 ha, 0,4% do total do país. 

Em relação ao saneamento, a Tabela 1 apresenta o potencial de contaminação dos recursos hídricos no 

Pará, comparativamente aos dados para o Brasil: 

Fonte de Contaminação PARÁ BRASIL 

População não atendida por rede de esgoto (2008)  87% 38% 

Volume esgoto coletado não tratado (2008)  27% 31% 

Disposição final inadequada de resíduos sólidos (2008) 60% 33% 

Consumo de agrotóxicos (i.a.) por área plantada (2010) 1,9 kg/ha 5, 18 kg/ha 

Consumo de fertilizantes por área plantada (2011) 80 kg/ha 171 kg/ha 

Tabela 1: Potencial de contaminação dos corpos hídricos no Pará (ANA, 2013). 

 Quanto aos usos não consuntivos, o potencial hidroelétrico aproveitado no Estado é de 8,5 GW, que 

corresponde a 10,2% do total instalado no país. (ANA, 2013). 

 Além dos empreendimentos hidrelétricos, o Estado também conta com grande número de barragens de 

mineração, pela vocação mineral da região. Tais barragens, além de sujeitas ao licenciamento ambiental, também 

podem se enquadrar na Política Nacional de Segurança de Barragens, em conjunto com as barragens para 
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geração de energia, abastecimento de água e de resíduos industriais. Apenas no sítio eletrônico do Departamento 

Nacional da Produção Mineral (DNPM), é possível levantar a existência de 37 barragens de rejeito de 

mineração. Já o sítio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), registra oito barragens de geração de 

energia, além de outras três em construção. O Relatório de Segurança de Barragens (ANA, 2012) identifica 76 

barragens de usos múltiplos. 

2.2.2. Cobertura vegetal e ocorrência de eventos hidrológicos críticos no Pará 

 O índice registrado de redução da vegetação no Pará, até 2012, corresponde a 18,67% da área original 

do bioma Amazônia no Estado. Por outro lado, 32,2% da Amazônia no território do Estado são dedicados a 

Unidades de Conservação e 23, 1 % a terras indígenas. (ANA, 2013) 

 Em relação à ocorrência de eventos hidrológicos críticos no Estado, o Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais – Pará, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, informa que os principais desastres ocorridos no Estado, 

entre 1999 e 2010, foram as inundações graduais, enxurradas e alagamentos, sendo que os municípios mais 

atingidos foram Monte Alegre, Óbidos e Marabá. No ano de 2012, 144 municípios do Pará decretaram Situação 

de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP), em razão de enchentes, alagamentos, enxurradas e 

inundações. Por outro lado, não houve registro de SE ou ECP em razão de secas e estiagens (ANA, 2013). 

2.3. A Política Estadual de Recursos Hídricos 

 A Lei nº 6381, de 25 de julho de 2001, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definindo como instrumentos da Política (Art.4º): I – 

os Planos de Recursos Hídricos; II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes; III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV – a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos; V – a compensação aos Municípios; VI – o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

e a VII – a capacitação, desenvolvimento tecnológico e educação ambiental. 

2.3.1. Dos Planos de Recursos Hídricos 

 Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores, elaborados por bacia hidrográfica, para o Estado 

ou para o País, que visam fundamentar e orientar a implementação da política de recursos hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos.  O Plano Estadual de Recursos Hídricos é o documento programático do 

Governo do Estado, definidor das ações oficiais no campo do planejamento e gerenciamento desses recursos. A 

sua elaboração deverá considerar as diretrizes da Política e do Plano Nacional de Recursos Hídricos, dos planos 

de recursos hídricos de bacias hidrográficas na área de abrangência do Estado e dos planos setoriais que afetam 

ou são afetados pela gestão dos recursos hídricos. Cabe registrar que o Estado do Pará está parcialmente coberto 

pelo Plano de Recursos Hídricos da Margem Direita do Amazonas (2010-2030), que corresponde a cerca de 30% 

do Estado, e pelo Plano Estratégico Tocantins-Araguaia (2009-2025), cobrindo 47,3% do Pará, perfazendo total 

de 144 municípios, sendo que ambos planos foram elaborados pela ANA e aprovados por Resolução do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

Na implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Estadual 

elaborar a proposta do Plano Estadual de Recursos Hídricos, submetendo-o ao Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (Lei Estadual nº 6.381 de 2001).  

http://www.sema.pa.gov.br/2001/07/25/9760/#_blank
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 Ainda de acordo com a Lei Estadual, os Planos de Recursos Hídricos são de longo prazo, com horizonte 

de planejamento compatível com o período de implementação de seus programas e projetos e devem ter o 

seguinte conteúdo mínimo:  

I. Objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento Estadual e 

Inter-regional de Recursos Hídricos;   

II. Inventário e balanço entre disponibilidade e demanda atual e futura dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;  

III. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, considerando os aspectos físicos, biológicos, 

antrópicos, sociais e ambientais;  

IV. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de 

modificações dos usos e padrões de ocupação do solo;  

V. Estudo de balanço hídrico, desenvolvimento tecnológico e sistematização de informações 

relacionadas com os recursos hídricos; 

VI. Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 

hídricos disponíveis;  

VII. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados 

para atendimento de metas previstas;  

VIII. Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos 

hídricos;  

IX. Prioridades para a outorga de direito de uso;  

X. Diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos;  

XI. Diretrizes e critérios para o rateio do custo das obras e aproveitamento dos recursos hídricos de 

interesse comum ou coletivo;  

XII. Controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios,  

XIII. Diretrizes para implantar, obrigatoriamente, os planos de contingência contra lançamentos e/ou 

derramamento de substâncias tóxicas ou nocivas em corpos de água, observando o disposto na 

Lei Federal 9.966, de abril de 2000;  

XIV. Propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de usos preponderantes;  

XV. Diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja tráfego de embarcações;  

XVI. Estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a pesquisa, o planejamento, o 

mapeamento da vulnerabilidade à poluição, a delimitação de áreas destinadas a sua proteção, o 

controle e o monitoramento.  

2.3.2. O Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

 A Lei Estadual também cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, composto 

pelos seguintes órgãos: 

I. Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

II. Órgão gestor dos recursos hídricos, instituído na forma da lei; 

III. Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV. Agências de Bacias; 
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V. Órgãos dos Poderes Públicos estaduais e municipais, cujas competências se relacionam com a 

gestão de Recursos Hídricos. 

 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA) é o órgão gestor do Sistema 

Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, conforme a Lei Estadual nº 5.752, de 26 de julho de 1993 e 

suas alterações pelas leis 7.026/07 e 8.096/15, e tem como atribuição coordenar a implementação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, promovendo a gestão descentralizada, democrática e eficiente. No âmbito da 

SEMAS/PA, compete à Secretaria Adjunta de Recursos Hídricos executar a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e seus instrumentos, além de atuar como Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH/PA) e de suas Câmaras Técnicas. 

 O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PA), órgão consultivo, deliberativo e normativo 

central do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, atualmente regulamentado pelo Decreto 

Estadual 276, de 02 de dezembro de 2011, possui importante função na promoção da articulação entre o 

planejamento de recursos hídricos com o planejamento nacional e de setores, bem como estabelecer critérios e as 

normas relativos à outorga, à cobrança pelo uso dos recursos hídricos e demais instrumentos de gestão. Compete 

ao CERH/PA, ainda, a aprovação da instituição de comitês em rios de seu domínio. No entanto, até o momento, 

o Estado não conta com Comitês de Bacias Hidrográficos instalados e respectivas Agências de Bacia. 

2.3.3.  Implementação dos Instrumentos de Gestão 

 A SEMAS/PA é o órgão responsável pela emissão da outorga de direito de uso da água, que está 

regulamentada pelo CERH/PA, por meio da Resolução nº 003, de 03 de setembro de 2008 e Decreto Estadual Nº 

1.367, de 29 de outubro de 2008. Segundo dados do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos 2013, a 

vazão total outorgada no Estado, no período de agosto de 2011 a julho de 2012, foi de 16,15 m³/s. (ANA, 2013). 

É importante destacar que o Estado do Pará utiliza o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – 

CNARH como cadastro oficial de usuários de recursos hídricos, sendo o cadastramento uma exigência 

obrigatória para todos os empreendimentos que solicitam outorga na SEMAS/PA.  

 O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Resolução nº 12 de 2010 regulamenta o 

Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRH/PA), definindo diretrizes para sua concepção 

e funcionamento. De acordo com a Lei Estadual nº 6.381/2001 o SEIRH do Estado do Pará visa à 

descentralização da obtenção e produção de dados e informações; a coordenação unificada do Sistema; e a 

disponibilização dos dados e informações garantindo a toda sociedade o seu acesso. O SEIRH/PA está em fase 

final de elaboração e implantação. Atualmente a maior parte dos dados hidrológicos utilizados pelo Estado é 

consultada no SNIRH através do HIDROWEB (ANA).  

 Dentre as estações hidrometeorológicas existentes no Pará, 05 (cinco) delas são operadas pela 

SEMAS/PA, por meio da Diretoria de Recursos Hídricos; além destas, é de responsabilidade estadual, a 

operação e manutenção de 07 (sete) Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), que medem variáveis 

meteorológicas como umidade, temperaturas máxima, mínima e média, precipitação, direção e velocidade do 

vento entre outras, em um intervalo de tempo de 03 em 03 horas, esses dados são disponibilizados publicamente 

pelo Sistema Nacional de Dados Ambientais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

(http://sinda.crn2.inpe.br/PCD/).  

http://sinda.crn2.inpe.br/PCD/
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 Entre os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos do Pará encontra-se o enquadramento 

de corpos d´água em classes segundo os usos preponderantes. O monitoramento da qualidade da água é uma 

ferramenta estratégica que embasa a tomada de decisão, mas o Estado do Pará ainda não possui suas águas 

enquadradas, sendo desta forma consideradas como Classe 2 (Resolução 357/2005 do CONAMA). O 

monitoramento e o posterior enquadramento das águas precisam ser inseridos nas pautas de negociações 

políticas de forma a acelerar os estudos e a implantação de uma rede estadual de monitoramento 

qualiquantitativo da água tão indispensável a um Estado com recursos deste montante e de integração tão íntima 

com seus ecossistemas. 

 A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará tem entre suas diretrizes “a execução e 

manutenção de campanhas educativas visando à conscientização da sociedade para a utilização racional de 

recursos hídricos”, e entre seus instrumentos a capacitação, desenvolvimento tecnológico e educação ambiental. 

Dentro dessa perspectiva a SEMAS/PA, por meio da Diretoria de Recursos Hídricos, desenvolve o Programa de 

Sensibilização e Mobilização Social pelas Águas, aliado a um Programa de Capacitação e Educação Ambiental 

em Recursos Hídricos para profissionais (professores, técnicos das prefeituras, entre outros), representantes da 

sociedade civil e para usuários de recursos hídricos em geral, tendo como base a participação e integração dos 

diversos segmentos sociais como coautores do processo de gestão das águas. 

 O instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos ainda não foi implementado no Estado e o de 

compensação aos municípios encontra-se sem regulamentação.  

2.4.  Desafios para a gestão de recursos hídricos no Estado 

 O extremo oriental do Estado é a região de maior adensamento populacional e de maior pressão sobre 

os recursos hídricos. As Macrorregiões Hidrográficas (MRHs) mais vulneráveis são o Tocantins-Araguaia e a 

porção sul/sudeste da Costa Atlântica-Nordeste. Os fatores que mais influenciam neste processo são os 

climáticos e de uso e ocupação do solo, considerando que é a região do Estado de mais antigo processo de 

ocupação, somados os efeitos da abertura das rodovias BR-316 e Belém-Brasília que condicionaram o 

povoamento, o surgimento de novas cidades e o aproveitamento das vastas áreas de terras férteis para a 

agropecuária, além da implantação de Grandes Projetos como o Ferro Carajás, a construção da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí e de polos agropecuários que estimularam o crescimento populacional e a urbanização 

do território. Também não é demais destacar que grande parte das MRHs Costa Atlântica-Nordeste e Tocantins-

Araguaia compõem o chamado arco do desflorestamento e são territórios de pequena cobertura de áreas 

protegidas em comparação com outras regiões do Estado. Nestas regiões, os problemas de manutenção dos 

recursos hídricos são semelhantes tanto para as águas superficiais quanto para as águas subterrâneas; sendo que 

estas últimas têm uma forte dependência das características geológicas da região, o que torna seu sistema de 

recarga ainda mais específico. 

 A MRH do Tapajós é uma região de conflitos, onde atuam dois fatores com objetivos opostos: as 

unidades de conservação com finalidade de manutenção dos recursos florestais e hídricos; e a expansão do setor 

produtivo pela BR 163 em direção ao Porto de Santarém, notadamente da atividade mineral e da agricultura de 

grãos. 
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 A MRH do Baixo Amazonas é atravessada pela Transamazônica tendo nos conflitos pelo uso da terra 

um dos principais elementos de degradação ambiental, tanto pela expansão agrícola quanto pela exploração 

madeireira. 

 A MRH do Xingu concentra a maior pressão sobre os recursos hídricos em torno da sede municipal de 

Altamira, também influenciada pela Transamazônica. 

 A MRH Calha Norte, ao norte do rio Amazonas, é uma região de alta prioridade para conservação da 

biodiversidade e com grande parte do território coberto por vegetação primária. 

A MRH do Portel-Marajó é uma região que ainda apresenta características naturais favoráveis à 

manutenção dos recursos hídricos, porém a ausência de ordenamento territorial local pode gerar cenários futuros 

desfavoráveis. 
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3.  ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS 

 O PERH/PA abrangerá todo o território do Estado, compreendendo seus 144 municípios. Para o 

levantamento das informações, deverão ser consideradas as 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), formadas 

pelas 26 Unidades Hidrográficas de Planejamento (UPLANs). A Figura 1 a seguir apresenta o mapa com as 07 

MRHs (Resolução CERH nº 4 de 2008), que agrupam as bacias hidrográficas dos principais rios. São elas: MRH 

Calha Norte, MRH Baixo Amazonas, MRH Tapajós, MRH Xingu, MRH Portel-Marajó, MRH Costa Atlântica 

Nordeste e MRH Tocantins-Araguaia.  

 

Figura 1: 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs) do Pará e respectivas 26 Unidades de Planejamento 

(UPLANs). 

 

4.  JUSTIFICATIVA 

 Os Planos de Recursos Hídricos são instrumentos de gestão de longo prazo, previstos na Lei n° 9.433, 

de 1997, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e 

projetos, que visam fundamentar e orientar a implementação das Políticas Nacional, Estaduais e Distrital de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos no âmbito das respectivas bacias hidrográficas.  



 

 

24 

 

 A contratação desta consultoria justifica-se pela necessidade de dotar o Estado do Pará de um Plano 

Estadual de Recursos Hídricos (PERH), que dará aos tomadores de decisão as diretrizes quanto à gestão 

sustentável da água no Estado. A elaboração do PERH/PA irá nortear a implementação dos demais instrumentos 

previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 6.381, de 25 de julho de 2001), realizando a 

interlocução com os planos e políticas setoriais como saneamento, zoneamento ecológico-econômico, irrigação, 

dentre outros. Ao longo da elaboração do Plano Estadual deverão ser identificados os programas e projetos, 

situações e propostas que possam induzir o desenvolvimento das bacias do Estado ou causar impactos sobre as 

mesmas. As prioridades de gestão deverão conduzir a propostas de ação de curto prazo nas áreas mais críticas e 

preventivas nas demais, integradas à gestão ambiental e aos investimentos em saneamento básico. 

Nas últimas décadas tem havido uma mudança contínua no território paraense levando a uma 

importante perda da cobertura florestal como efeito de alguns vetores da economia, como as cadeias produtivas 

da pecuária, da madeira, do agronegócio e dos minérios. Mais recentemente, observa-se um processo de sucessão 

do uso da terra que vai do desflorestamento e a conversão da floresta em pastagens e áreas degradadas, com a 

substituição destas pela monocultura de grãos, sobretudo de soja, cultura que tem sido apontada como principal 

responsável pelo avanço da fronteira agrícola na Amazônia. 

 Outra importante pressão percebida diz respeito ao avanço da cultura do dendê, que vem provocando 

impactos ambientais e nas relações socioeconômicas locais, gerando efeitos como a degradação do solo, a 

concentração da terra e a migração de antigos agricultores familiares para outros locais. Estudos apontam que, 

em aproximadamente uma década, as atuais áreas de pastagens e de roças abandonadas serão tomadas pela 

monocultura de dendezeiros em vastas áreas do nordeste paraense. 

 Também se verifica no Estado que o uso indiscriminado de agrotóxicos vem provocando a 

contaminação da água, do solo e dos animais, a resistência de pragas e plantas invasoras, além da intoxicação 

dos agricultores e da redução da biodiversidade. Ressalta-se que o abuso de agrotóxicos vem sendo praticado 

inclusive por pequenos produtores da agricultura familiar. 

 Cabe destacar que a elaboração de planos de recursos hídricos é uma das prioridades do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos para 2012-2015. Assim, o apoio do Ministério do Meio Ambiente à elaboração de Planos 

Estaduais de Recursos Hídricas consta como meta no Plano Plurianual do Governo Federal para 2012-2015, 

Programa 2026 – Conservação e Gestão dos Recursos Hídricos. Além do PERH/PA, o Ministério do Meio 

Ambiente - MMA está apoiando a elaboração dos PERHs do Amazonas, Maranhão e Rondônia, com recursos do 

Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), buscando contribuir para preencher a lacuna de planejamento de 

recursos hídricos na Região Hidrográfica Amazônica e Região da Amazônia Legal. 

Neste contexto, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará – PERH/PA corresponderá a 

uma das políticas estruturantes do Estado, que contribuirá para atenuar conflitos existentes e potenciais em 

relação aos usos dos recursos hídricos no Estado e assegurar a disponibilidade hídrica para a atual e as futuras 

gerações. 

5.  ASPECTOS METODOLÓGICOS E DIRETRIZES DE TRABALHO: 

 A elaboração do PERH/PA deverá considerar as seguintes diretrizes de trabalho: 

http://www.sema.pa.gov.br/2001/07/25/9760/#_blank
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 Propor estratégia de processos participativos envolvendo as entidades do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituições públicas, setores usuários de recursos hídricos e 

sociedade, em cada uma das fases do processo de elaboração do PERH/PA; 

 Desenvolver um plano de comunicação e mobilização social para a elaboração do PERH, de forma 

a divulgar informações pertinentes e receber, de maneira ordenada, as contribuições geradas 

durante todo o processo; 

 Divulgar os documentos referentes ao PERH/PA em linguagem clara, apropriada e acessível, 

utilizando também o ambiente virtual, aos diversos públicos; 

 Propor mecanismos de gerenciamento, monitoramento e avaliação do PERH/PA que subsidiarão os 

processos de revisão/atualização do Plano; 

 Definir periodicidade da revisão/atualização do PERH/PA, considerando o horizonte de 

planejamento e as especificidades locais; 

 Seguir as diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), assim como suas Prioridades, 

buscando a articulação entre as ações dos Estados e a estratégia nacional para gestão dos recursos 

hídricos; 

 Observar os Planos Estratégicos de Recursos Hídricos desenvolvidos pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) para a Margem Direita do Amazonas e para o Tocantins-Araguaia, buscando a 

utilização e a compatibilização da base de dados levantada sobre o diagnóstico e prognóstico dos 

recursos hídricos, assim como das unidades de gestão de recursos hídricos definidas; 

 Considerar os demais planos, programas, projetos e estudos existentes relacionados à gestão 

ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento regional, ao uso do solo, à gestão dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras, incidentes na área do PERH/PA; 

 Considerar a interface dos recursos hídricos com as zonas de amortecimento e Unidades de 

Conservação existentes no Estado, tanto as federais, como as estaduais e municipais; 

 Propor medidas para o aprimoramento das estruturas, processos e instrumentos de gestão de 

recursos hídricos no Estado; 

 Ser orientado por uma estratégia de implementação que compatibilize os recursos financeiros com 

as ações previstas, bem como a sustentabilidade hídrica e operacional das intervenções propostas; 

 Assegurar a plena e efetiva participação das partes interessadas nas consultas públicas, inclusive 

povos indígenas e comunidades locais, considerando suas preocupações e interesses; 

 Evitar incentivos perversos, minimizar impactos negativos e promover cobenefícios ambientais; 

 Contemplar, em todas as etapas do projeto, os aspectos socioambientais previstos na legislação 

vigente.   

Estas orientações foram formuladas com base na Lei Federal nº 9.433 de 1997, Cap. IV, Seção I “Dos 

Planos de Recursos Hídricos”; na Resolução CNRH nº 145 de 2012, que estabelece diretrizes para a elaboração 

de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; na Lei Estadual nº 6.381/01, em especial os artigos de 

5 a 8; e na Resolução 05 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará, que dispõe sobre o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos. 
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6.   ESCOPO DO TRABALHO 

Os serviços a serem contratados estão organizados em oito grandes etapas de trabalho, articuladas entre 

si, de modo a assegurar uniformidade da base de informações e de critérios de desenvolvimento de análise, mas 

orientadas para objetivos diferenciados. As etapas correspondem à consecução dos seguintes produtos:  

Produto 01 Proposta de bases metodológicas para a construção do PERH/PA. 

Produto 02 Diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

Produto 03 Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes ao diagnóstico dos 

recursos hídricos no Estado do Pará. 

Produto 04 Proposição de Prognóstico e Cenários do PERH/PA. 

Produto 05 Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes ao prognóstico e 

cenários dos recursos hídricos no Estado do Pará. 

Produto 06 Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA. 

Produto 07 Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes às diretrizes, 

programas, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação 

do PERH/PA. 

Produto Final Documento consolidado, sumário executivo e banco de dados do PERH/PA. 

 

O tema das mudanças climáticas e o consequente aumento da variabilidade hidrológica e da 

vulnerabilidade associada deverão ser considerados nos produtos do diagnóstico, prognóstico e cenarização, bem 

como no produto de diretrizes, programas e metas, em especial no que se refere à adoção de medidas de 

adaptação. 

No próximo item, são descritos os produtos, as atividades a serem cumpridas e indicações 

metodológicas gerais para cada um. 

7. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES. 

A primeira atividade da CONTRATADA será a participação em reunião de partida com a CONTRATANTE, 

que deverá acontecer até o quinto dia após a emissão da Ordem de Serviço e terá por objetivo fornecer 

orientações, esclarecer dúvidas, pactuar prazos para o desenvolvimento das atividades. 

7.1. PRODUTO 01: Proposta de bases metodológicas para a construção do PERH/PA. 

Este produto compreenderá todo o conjunto de ações preparatórias, incluindo a mobilização e 

apresentação da CONTRATADA para prestação dos serviços objeto deste TdR, a definição das bases 

metodológicas para a construção do PERH/PA, a alocação de materiais e equipamentos, a programação dos 

contatos e das reuniões de acompanhamento dos serviços contratados pela CONTRATANTE.  

Deverão ser propostas as bases metodológicas para elaboração do PERH/PA, que envolverá a 

participação dos atores do sistema de gestão dos recursos hídricos no Estado e da sociedade em geral. A 

CONTRATADA deverá propor metodologia para as consultas públicas, que terão como objetivo a apresentação 

e coleta de contribuições para os Produtos 02, 04 e 06. Deverá ser informada, também, a estrutura preliminar do 

formato do Banco de Dados para ser consolidado e preenchido com os dados levantados ao longo do trabalho de 

elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 



 

 

27 

 

Conteúdo mínimo: 

 Fontes de dados e informações sobre o Estado do Pará; 

 Caracterização do Estado do Pará; 

 Analise do contexto legal e institucional da Gestão dos Recursos Hídricos no Estado; 

 Conceitos norteadores e diretrizes gerais da elaboração do PERH/PA; 

 Organização e condução do processo de mobilização social; 

 Plano de comunicação para o processo de elaboração do PERH/PA com estratégias de mobilização e 

Educação Ambiental; 

 Metodologia das consultas públicas previstas para a elaboração do PERH/PA; 

 Detalhamento do planejamento espacial para a elaboração do PERH/PA; 

 Proposta de articulação e compatibilização do PERH/PA com os Planos Estratégicos de Recursos 

Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Amazonas (2010-2030) e do Tocantins-Araguaia (2009-

2025), desenvolvidos pela ANA; 

 Proposta de articulação e compatibilização do PERH/PA com as políticas e planos setoriais; Proposta 

de articulação do PERH/PA com o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. 

7.1.1. Atividades:  

a) Levantamento e sistematização de dados bibliográficos. 

 Esta atividade visa realizar um levantamento inicial sobre as principais fontes de informação que serão 

utilizadas pela CONSULTORA, referentes aos meios físico, biótico, econômico, social do Estado do Pará, que 

servirá de base para a elaboração do Produto 02 e para orientar os demais produtos. Uma atividade inicial 

consistirá no contato da CONTRATADA com órgãos públicos, notadamente a SEMAS/PA, para elenco e 

obtenção de bases de dados e informações a serem utilizados. 

b) Proposta e estruturação do Banco de Dados. 

Todos os dados levantados ao longo do trabalho deverão ser sistematizados e armazenados em um 

banco de dados que permita, por intermédio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB), a consulta 

e o acesso às informações ou a indicação da sua localização. As informações que forem passíveis de 

representação geográfica deverão ser armazenadas em um banco de dados geográfico, para permitir a 

visualização dos elementos levantados em planos de informações de um Sistema de Informações Geográficos – 

SIG. A proposta de estruturação deverá seguir, minimamente, as especificações do Item 9.  

 

c) Apresentação dos resultados do Produto 01 em reunião do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Pará (CERH/PA). 

 A reunião tem como objetivo apresentar ao CERH/PA as bases metodológicas para a construção do 

PERH/PA, para conhecimento e coleta de contribuições. A CONTRATADA, juntamente com a SEMAS/PA, 

estará encarregada da apresentação das informações deste Produto. Os ritos referentes a apresentação do Produto 

1 encontram-se descritos nos itens 8 e 17.3 deste Projeto Básico. 
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7.2. PRODUTO 02: Diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

 O produto 02 deverá ser elaborado a partir dos dados secundários disponíveis atualizados. As fontes a 

serem utilizadas incluem dados bibliográficos, documentais e dados cartográficos procedentes de fontes oficiais, 

tais como instituições e organismos de âmbito local, regional, estadual ou federal. Neste produto será 

apresentada a situação atual do Estado de Pará em relação às demandas e disponibilidades hídricas, qualidade da 

água, uso e ocupação do solo, outorgas e usos de recursos hídricos, bem como análise das questões sociais, 

econômicas, políticas, legais e institucionais sobre o Estado. 

7.2.1. Atividades: 

a) Coleta de dados para o diagnóstico das disponibilidades hídricas no Estado. 

 Esta atividade tem como objetivo levantar, inventariar e estudar os recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos, com vistas à avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica no Estado, de forma a 

subsidiar a proposição de medidas para o seu gerenciamento. Os dados deverão ser levantados tendo como base 

as 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), formadas pelas 26 Unidades Hidrográficas de Planejamento 

(UPLANs). 

 Para a elaboração do diagnóstico, deverão ser utilizadas informações secundárias atualizadas, contidas 

em trabalhos já realizados por entidades públicas e privadas, que operam redes meteorológicas, hidrométricas e 

de qualidade das águas, complementados por estudos e análises específicos a serem desenvolvidos pela 

CONTRATADA.  

Na realização de estudos hidrológicos, a CONTRATADA deverá apresentar uma metodologia que 

permita avaliar as disponibilidades hídricas em vários pontos notáveis no território do Estado. No caso de 

insuficiência de informações, poderão ser aplicadas ferramentas de regionalização hidrológica.  

A metodologia de avaliação da hidrologia do Estado deverá permitir identificar, em diferentes escalas, 

vazões de referência específicas que permitam a estimativa de riscos para a manutenção de balanço hídrico 

satisfatório. 

Para as águas subterrâneas, a CONTRATADA deverá conceber uma avaliação das disponibilidades 

hídricas mediante metodologia que considere as reservas explotáveis em cada região, levando em consideração 

aspectos ambientais.  

Conteúdo mínimo do item a: 

 Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, considerando os aspectos físicos, químicos, 

biológicos, antrópicos, sociais e ambientais. 

 Caracterização das variáveis de monitoramento hidrometereológico, apresentando a análise das 

condições de monitoramento pluviométrico, fluviométrico, climatológico, de qualidade da água e de 

sedimentos, em âmbito estadual e federal no território paraense. 

 Avaliação das disponibilidades qualiquantitativas das águas superficiais e subterrâneas, incluindo cartas 

temáticas georreferenciadas que, em conjunto com funções matemáticas, gráficos, tabelas, dentre 

outros, permitam uma estimativa espacial da disponibilidade das águas. A avaliação da qualidade de 

água considerará os parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos, biológicos e hidrobiológicos, 

verificando a conformidade com a legislação em vigor (Estadual e Federal). 
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 Elaboração de relatório temático da disponibilidade hídrica das MRHs, em termos de quantidade e de 

qualidade das águas, contendo: avaliação da disponibilidade qualiquantitativa dos recursos hídricos 

superficiais, com indicações de regiões onde exista risco de inundações, de escassez de água e de 

comprometimento da qualidade; de trechos favoráveis à manutenção e restauração da biodiversidade 

das bacias e de ocorrência de espécies vetoras de doenças de veiculação hídrica e de importância 

sanitária. 

 Caracterização hidroquímica das unidades aquíferas, com base em dados estatísticos e softwares, para a 

classificação química das águas subterrâneas. 

 Caracterização das áreas mais favoráveis à captação subsuperficial, além das principais restrições ao 

aproveitamento desse recurso hídrico do ponto de vista qualiquantitativo. 

 Levantamento de estudos de gestão de águas subterrâneas, visando ao mapeamento da vulnerabilidade à 

poluição, a delimitação de áreas destinadas à sua proteção, o controle e o monitoramento. 

 Levantamento dos impactos da mineração e do garimpo sobre a qualidade e quantidade da água. 

b) Coleta de dados para o diagnóstico do uso e ocupação da terra, inclusive zonas costeiras. 

 Esta atividade consiste na definição do quadro atual de demanda hídrica no Estado, a partir de análises 

qualiquantitativas das demandas atuais relacionadas aos diferentes usos.  Deverão ser considerados todos os tipos 

de demandas hídricas existentes nas MRHs e respectivas UPLANs, incluindo usos consuntivos e não 

consuntivos e, ainda, opções relacionadas a demandas para proteção e conservação dos recursos hídricos.  

A caracterização dos usos múltiplos deverá ser realizada a partir da análise da evolução das atividades 

produtivas e da dinâmica cultural, temporal e espacial dos padrões de uso e ocupação da terra. Deverão ser 

considerados estudos já realizados e dados de sensoriamento remoto aliados às informações levantadas nos 

cadastros de usuários da água e demais informações relativas aos setores usuários da água.  

Deverão ser identificados e caracterizados os diferentes tipos de uso e ocupação da terra, inclusive das 

zonas costeiras, conforme seu grau de relevância para o aproveitamento dos recursos hídricos, corpos d´água ou 

trechos de tomada de água e as fontes de poluição pontual e difusa que interferem na disponibilidade hídrica. 

Para o mapeamento e análise de distribuição espacial da cobertura vegetal e do uso e ocupação da terra, 

deverão ser utilizadas imagens de satélite obtidas no máximo um ano antes da data de início dos estudos, com 

resolução compatível com a escala exigida, sendo analisadas previamente pelo Grupo Técnico - GT de 

acompanhamento do PERH/PA. 

Conteúdo mínimo do item b: 

 Estimativa de demanda por recursos hídricos superficiais e subterrâneos, considerando os diferentes 

usos, inclusive o ambiental. 

 Inventário e balanço entre disponibilidade e demanda atual dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos existentes e potenciais. 

 Avaliação da situação atual das diferentes Macrorregiões Hidrográficas e Unidades de Planejamento do 

Estado quanto ao balanço hídrico, considerando não apenas uma visão estática, mas uma análise dos 

riscos referentes às disponibilidades e demandas, relacionando os usos de recursos hídricos em cada 

bacia, identificando os usuários preponderantes, os usos mais impactantes, as correlações entre a base 

física e o universo de usuários, as principais fontes de poluição difusa, entre outros elementos. 

 Realização de diagnóstico e avaliação dos sistemas de abastecimento humano urbano e rural. 
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 Mapeamento da vulnerabilidade e risco de contaminação das águas subterrâneas, considerando o uso e 

ocupações da superfície para representar o tipo e a densidade da carga de contaminantes. Este 

mapeamento poderá ser detalhado em uma carta de uso atual, com ênfase nas atividades potencialmente 

poluidoras. 

 Mapeamento e análise da distribuição espacial dos tipos de ocupação da terra nas bacias, das áreas de 

preservação legal e dos remanescentes da cobertura vegetal. 

 Interpretação dos padrões de uso e ocupação da terra, identificados nos mapas de uso do solo, da 

cobertura vegetal e das áreas de preservação legal, a serem produzidos em papel e arquivos vetorizados. 

 Os resultados da análise dos padrões de uso e ocupação da terra deverão ser apresentados com base no 

Projeto TerraClass (2010) do Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais (INPE), que produz as seguintes 

classes: Floresta, Hidrografia (que deverá ser subdividida, destacando obrigatoriamente as áreas de 

barragens e massas d’água), Vegetação Secundária, Não floresta, Desflorestamentos do ano de análise, 

Agricultura Anual, Mosaico de Ocupações, Pasto Limpo, Pasto Sujo, Regeneração com Pasto, Pasto 

com Solo Exposto, Mineração, Área Urbana, Outros, Área Não Observada, seguindo as orientações do 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC - Decreto nº 89.817 de 20 de Junho de 1984) para a escala 

mínima de 1:500.000, a fim de subsidiar a proposição de programas de manejo, de conservação da 

biodiversidade e de recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas, a serem detalhados no 

PERH/PA. 

 Avaliação dos sistemas de tratamento dos esgotos sanitários existentes, relacionando-os aos dados 

relativos à geração atual de esgotos, lançamentos em trecho ou segmento do curso de água receptor. 

 Avaliação da contaminação dos corpos d’água por efluentes industriais, mercúrio, lixo e resíduos 

sólidos em geral, drenagem pluvial e outras situações insalubres. 

 Espacialização dos principais pontos de contaminação por resíduos líquidos e sólidos e situações 

agressivas, com legenda que caracterize o grau e o tipo da agressão sobre a quantidade e qualidade das 

águas superficiais, além de riscos para os mananciais subterrâneos. 

 Análise da situação atual de crescimento do setor industrial, avaliando a sua demanda hídrica e 

lançamento de efluentes nos corpos d’água. 

 Avaliação da atividade mineraria no Estado, abordando os métodos empregados nos processos de lavra, 

beneficiamento e controle ambiental, bem como identificando os impactos da atividade sobre os corpos 

d’água da região. 

 Análise da evolução da pesca, das suas tradições no Estado e nas MRHs e UPLANs e de sua 

importância econômica. 

 Avaliação da situação atual da aquicultura, sua tipologia e os efeitos dos processos tecnológicos 

utilizados sobre os recursos hídricos. 

 Avaliação das condições de saúde da população relacionadas às doenças de veiculação hídrica. 

 Avaliação do setor agropecuário, com indicação de áreas prioritárias e estimativa da demanda hídrica 

das principais culturas. Análise da evolução do setor e sua distribuição no espaço regional. Análise da 

tecnologia utilizada na irrigação, identificando sua adequação às disponibilidades hídricas. 
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 Avaliação do comprometimento dos recursos hídricos por MRH para o atendimento à demanda de 

geração de energia e das ações de manejo direcionadas ao uso múltiplo dos recursos hídricos. 

 Análise das condições do transporte hidroviário e das possibilidades de utilização dos cursos d´água 

regionais para o desenvolvimento desse setor. 

 Avaliação da realidade e do potencial de exploração dos recursos hídricos no Estado, associado às 

atividades de turismo e lazer. 

 Mapeamento e análise dos ecossistemas aquáticos singulares com elevada biodiversidade, espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção. 

 Análise da problemática relacionada aos recursos hídricos no Estado, identificando o grau de criticidade 

em termos de aproveitamento da água, o conjunto de usuários e as relações de conflito ou sinergia entre 

estes em cada uma das MRHs do Estado. 

c) Coleta de dados secundários, tratamento e consolidação com vistas à verificação da variabilidade 

hídrica, inclusive considerando os efeitos das mudanças climáticas e das vulnerabilidades 

associadas à água. 

As ocorrências de variação natural do clima e/ou de mudança do clima podem implicar em mudanças 

na distribuição, frequência e intensidade da precipitação. Consequentemente, a distribuição espaço-temporal dos 

recursos hídricos, e todas as atividades socioeconômicas dela dependentes poderão ser afetadas. Essas alterações 

podem ter rebatimentos sob vários aspectos, quais sejam: a) demanda de água: picos de demanda em períodos 

muito secos; b) disponibilidade de água: vazão dos rios e níveis freáticos; c) qualidade da água; d) intensidade e 

frequência dos eventos extremos: cheias e secas; e) no ecossistema; f) entre outros. 

Considerando isto, nesta atividade deverão ser compiladas e sistematizadas as principais informações 

disponíveis referentes ao tema mudanças climáticas, variabilidade climática e de adaptação às mudanças do 

clima, com vistas a inserir a temática no PERH. 

 

Conteúdo mínimo do item c: 

 Apresentar um panorama dos principais modelos relacionados às mudanças climáticas e de 

variabilidade do clima, demonstrando as principais projeções para a região amazônica e, caso existente, 

para o Pará. 

 Avaliação dos padrões de precipitação, analisando se houve alterações significativas, e possíveis 

reflexos na disponibilidade, definindo as bacias críticas. 

 Levantamento das principais ações, programas e políticas em curso, no país e no Estado do Pará voltado 

a questão das mudanças climáticas e de vulnerabilidade climática. 

 Apresentar os  potenciais impactos nos usos da água e reflexos na gestão dos recursos hídricos, tendo 

em vista o cenário de mudanças climáticas. 

 Avaliar o aumento dos eventos hidrológicos críticos (enchentes, inundações, seca), que deve ser 

analisado em conjunto com os conceitos de exposição e vulnerabilidade das populações. 

 Elencar mecanismos e instrumentos de gestão que possam auxiliar na adaptação e/ou na minimização 

dos efeitos das mudanças climáticas. 

d) Coleta de dados para a caracterização de barragens 



 

 

32 

 

Esta atividade tem como objetivo levantar, inventariar e avaliar, a partir de dados secundários, as 

barragens existentes, em construção ou planejadas de mineração; geração de energia; abastecimento de água; 

resíduos industriais e outros usos relevantes (como irrigação e controle de cheias).A caracterização das barragens 

deverá abordar o impacto dessas estruturas de engenharia nos recursos hídricos, como o risco de rompimento e 

de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, bem como na dinâmica do regime hidrológico. Deverão 

ser considerados levantamentos e cadastros realizados pelos entes federados (União, Estado e Municípios) e 

instituições com expertise no assunto. 

Conteúdo mínimo do item d: 

 Levantamento e inventário das barragens existentes, em construção ou planejadas de mineração; de 

geração de energia; de abastecimento de água; de resíduos industriais e de outros usos relevantes; 

inclusive rompimentos ocorridos, de forma que estejam agrupadas por MRHs e UPLANs, incluindo i) 

inventário das principais barragens no Estado; ii) ano de construção e órgão responsável por sua 

manutenção e operação, tal qual a frequência das inspeções e iii) situação atual dos empreendimentos, 

com análise dos impactos nos recursos hídricos, iv) identificação da entidade fiscalizadora. 

 Avaliação das barragens contemplando a análise das possíveis consequências no caso de rompimento, 

em relação à contaminação das águas superficiais ou subterrâneas, bem como à interferência na 

dinâmica do regime hidrológico. 

e) Coleta de dados referentes à atividade garimpeira. 

 Esta atividade tem como objetivo levantar, inventariar e estudar áreas relevantes de garimpo no Estado, 

contemplando as principais fontes poluidoras, bem como as áreas instaladas às margens de rios, que causem 

impactos significativos na qualidade ou quantidade da água. A atividade garimpeira no Pará é difundida em 

função da geodiversidade da região e de características intrínsecas à mineração de metais preciosos. Pela forma 

de ocorrência desses recursos minerais na região, em maior proporção em leitos de rios, é relevante que seja 

realizado inventário com vistas a caracterizar as áreas de maiores impactos ambientais da atividade garimpeira 

nos recursos hídricos. 

Conteúdo mínimo do item e: 

 Avaliação da atividade garimpeira no Estado que cause impactos significativos nos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, em consonância com os levantamentos e cadastros realizados pelo Estado, 

Municípios, Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

 Análise dos métodos empregados nos processos de lavra, beneficiamento e controle ambiental, 

identificando os impactos socioambientais da atividade em relação à qualidade e quantidade de água; 

 Avaliação da contaminação dos corpos d´água por resíduos provenientes da atividade garimpeira. 

f) Coleta de dados para o diagnóstico da dinâmica social, econômica, ambiental, política, legal e 

institucional do Estado e suas influências nos recursos hídricos. 

 Esta atividade consiste na avaliação da dinâmica social, econômica, política, legal e institucional do 

Estado, em suas interfaces com a gestão de recursos hídricos, tendo como base a divisão hidrográfica estadual, 

identificando e integrando os elementos básicos que permitirão a compreensão da estrutura de organização da 

sociedade nas MRHs e UPLANse a identificação de atores e segmentos setoriais estratégicos a serem envolvidos 

no processo de mobilização social para a elaboração do PERH/PA e na gestão dos recursos hídricos do Estado. 
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Para o desenvolvimento da atividade deverão ser identificadas as lideranças dos segmentos representativos: 

governo, setores usuários da água e entidades civis atuantes ou com potencial de parceria para o processo de 

comunicação e de mobilização social, inclusive populações tradicionais, indígenas e quilombolas. 

Conteúdo mínimo do item f: 

 Levantamento da situação da implementação dos instrumentos, bem como dos processos de gestão de 

recursos hídricos no Estado.  

 Identificação de aspectos econômico-sociais por MRHs, como a demografia bem como a caracterização 

das atividades econômicas, a evolução dos indicadores de desenvolvimento e o crescimento apresentado 

em relação ao resto do país entre outros elementos que constituem as bases para a estruturação dos 

cenários futuros em contextos factíveis. 

 Análise das formas de atuação, de interação e de superposição de competências das instituições no 

exercício de suas atribuições, associada à análise dos instrumentos legais que dão suporte ao Sistema de 

Gestão de Recursos Hídricos, identificando eventuais lacunas que deverão ser preenchidas pelo Estado 

para a estruturação do sistema. 

 Caracterização dos grupos representantes dos padrões culturais e antropológicos presentes no Estado, 

avaliando sua situação atual e formas de organização. 

 Caracterização dos padrões culturais relacionados a processos produtivos (pesca, garimpo, pequena 

produção) e às minorias étnicas (grupos indígenas, quilombolas) presentes no Estado, dentre outros. 

 Mapeamento das populações indígenas e das organizações que as representam existentes nas 

Macrorregiões Hidrográficas do Estado. 

 Avaliação do sistema educacional do Estado e dos meios de comunicação existentes e suas capacidades 

de atuação como canais de difusão no processo de conscientização e mobilização da sociedade no 

contexto da gestão dos recursos hídricos. 

 Identificação e caracterização da estrutura política, grupos sociais e econômicos organizados, sua forma 

de atuação, alianças e grupos de pressão, diagnosticando as forças sociais presentes no Estado. 

 Análise das interfaces legais e institucionais existentes entre o sistema do Estado, o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos e os Sistemas Estaduais de outros estados limítrofes, 

identificando os planos existentes para as bacias limítrofes na esfera federal (como o Plano Estratégico 

Tocantins-Araguaia e o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Margem Direita do Amazonas). As 

intervenções propostas nesses planos que possam interferir nas águas que banham o Estado deverão ser 

verificadas, buscando-se a compatibilização com os interesses dos estados e países vizinhos, assim 

como dos usuários, identificando pontos de conflito e possíveis soluções institucionais. 

 Avaliação da dinâmica social das diferentes MRHs, identificando e integrando os elementos básicos 

que permitirão a compreensão da estrutura de organização da sociedade e a identificação de atores e 

segmentos setoriais estratégicos a serem envolvidos no processo de mobilização social para a 

elaboração do PERH/PA e na gestão dos recursos hídricos do Estado. Deverão ser identificadas as 

lideranças dos segmentos representativos do governo, usuários da água e entidades civis atuantes, ou 

com potencial de parceria para o processo de comunicação e de mobilização social. 
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 Análises temáticas, consolidando todas as informações dos estudos que compõem esse diagnóstico, 

identificando as forças políticas, sociais e econômicas atuantes no Estado, observando as MRHs, bem 

como de outros aspectos que constituem as bases para a estruturação do processo de mobilização social, 

de forma a garantir a participação da sociedade organizada na elaboração do PERH/PA. 

 Levantamento de informações sobre passivos ambientais significativos e com impacto nos recursos 

hídricos nas MRHs. 

7.3. PRODUTO 03: Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao diagnóstico dos 

Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

7.3.1 Atividades 

a) Realização de consultas públicas para apresentação do diagnóstico e coleta de contribuições 

por Macrorregiões Hidrográficas. 

 Conforme orientação descrita no item 8 deste Projeto Básico, a CONTRATADA apresentará o Produto 

02 nas quatro cidades-pólo previamente selecionadas pela SEMAS/PA: Altamira, Belém, Marabá, e Santarém. 

Nessas cidades deverão acontecer as consultas públicas para apresentação dos resultados e a coleta de 

contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização do evento, bem como a divulgação e 

mobilização, porém é obrigatória a presença da CONTRATADA, minimamente o coordenador e um 

especialista, no evento para apresentação dos resultados da etapa e coleta de contribuições. 

 

b) Incorporação das contribuições das consultas públicas. 

Esta atividade diz respeito à incorporação de todas as informações do diagnóstico dos recursos hídricos 

e as apresentações realizadas nas consultas públicas, o registro das contribuições dos participantes, o registro 

fotográfico, a lista de presença e outros documentos considerados relevantes. As contribuições das consultas 

serão analisadas pelo GT e as demais orientações para o Produto 03 encontram-se descritas no item 08 deste 

Projeto Básico. 

c) Apresentação dos resultados dos Produtos 02 e 03 em reunião do CERH/PA. 

A CONTRATADA apresentará junto com a SEMAS/PA os Produtos 02 e 03 para conhecimento e 

considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará – CERH/PA. As demais orientações e ritos 

para a reunião com o CERH/PA encontram-se descritas nos itens 8 e 17.3 deste Projeto Básico.  

7.4. PRODUTO 04: Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA. 

 O produto referente ao prognóstico dos recursos hídricos deverá ser elaborado com base nos estudos 

apresentados na fase anterior, referente ao diagnóstico. Serão realizadas projeções das demandas hídricas em 

curto, médio e longo prazo, avaliação das demandas, perspectivas de crescimento das atividades e consumos do 

Estado, bem como do desenvolvimento de práticas agrícolas, aquicultura, pecuária, transporte hidroviário, 

geração de energia e usos múltiplos dos recursos hídricos. Para o prognóstico será adotada a metodologia de 

cenários, que articulará os dados coletados no diagnóstico com outras variáveis, que independem do sistema de 

gestão de recursos hídricos do Estado de Pará. Os cenários são instrumentos para ordenar as percepções acerca 

do ambiente e do contexto em que as decisões de gestão devem ser tomadas.  
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 Para o desenvolvimento da atividade deverão ser utilizadas informações contidas em trabalhos já 

realizados por entidades públicas e privadas que operam redes meteorológicas, hidrométricas e de qualidade das 

águas, complementados por estudos e análises específicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, aliados 

a modelos matemáticos de simulação que “superponham” as demandas hídricas, em três cenários, cada um nos 

horizontes de curto (5 anos), médio (10 anos) e longo (20 anos) prazos.  

 Devem ainda ser levados em consideração os estudos sobre variabilidade ou mudanças climáticas 

realizadas ou em andamento no Estado. 

7.4.1. Atividades: 

a) Elaboração do prognóstico dos recursos hídricos do Estado. 

 Esta atividade inicia-se com a coleta de dados para o prognóstico dos recursos hídricos no Estado, 

observando a divisão hidrográfica do Estado, e consiste na definição do quadro potencial de demanda hídrica no 

Pará, a partir da análise das demandas atuais relacionadas aos diferentes usos setoriais e das perspectivas de 

evolução dessas demandas, estimadas a partir da análise das políticas, planos ou intenções setoriais de uso, 

controle e proteção dos recursos hídricos. 

Conteúdo mínimo do item a: 

8 Projeções no curto, médio e longo prazos, das demandas hídricas das MRHs, assim como das bacias 

compartilhadas com outros Estados e dos possíveis conflitos de uso dos recursos hídricos. 

9 Avaliação das demandas projetadas em 03 cenários no curto, médio e longo prazos, por uso setorial e 

para a proteção e conservação ambiental. 

10 Perspectivas da implementação dos instrumentos, bem como dos processos de gestão dos recursos 

hídricos no Estado, considerando os três cenários. 

11 Perspectivas de crescimento do setor industrial e de saneamento básico (de acordo com a Lei Federal 

n°11.445 de 5 de janeiro de 2007), avaliando a demanda hídrica e o lançamento de efluentes nos corpos 

d´água. 

12 Perspectivas de crescimento da atividade mineraria no Estado, frente às potencialidades das jazidas e 

aos investimentos previstos. 

13 Perspectiva do potencial de crescimento e desenvolvimento da aquicultura no Estado e seu mercado. 

14 Perspectiva do potencial de crescimento e desenvolvimento do setor portuário e de transporte do 

Estado. 

15 Projeção do setor agropecuário e identificação do potencial de terras para o desenvolvimento da 

agricultura irrigada, com indicação de áreas prioritárias e estimativa da demanda hídrica das principais 

culturas. Incorporar a análise da evolução do setor e sua distribuição no espaço regional, bem como as 

possibilidades de expansão ou alternativas de produção. 

16 Projeção do comprometimento dos recursos hídricos regionais para o atendimento à demanda de 

geração de energia e das ações de manejo direcionadas ao uso múltiplo dos recursos hídricos. 

17 Possibilidades de utilização dos cursos de água regionais para o desenvolvimento do transporte 

hidroviário. 

18 Possibilidades de utilização dos recursos hídricos no Estado em atividades associadas ao turismo e 

lazer. 
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19 Classificação de Áreas Estratégicas de Gestão, onde, em seus territórios, se dará, prioritariamente, a 

aplicação dos instrumentos de gestão. As Áreas Estratégicas de Gestão deverão agregar tipologias 

similares de problemas, para os quais as soluções propostas pelo PERH/PA deverão fazer frente. 

   

  b) Proposição de três cenários distintos das demandas e disponibilidades hídricas.  

  A atividade refere-se à realização do balanço entre a disponibilidade e a demanda hídrica atual 

e análise das tendências de evolução das demandas, no espaço e no tempo, sem considerar qualquer 

intervenção, considerando as áreas estratégicas de gestão. Essa avaliação permitirá a identificação dos 

conflitos entre oferta e demanda hídrica e a análise e a justificativa de intervenções a serem projetadas em 

cenários alternativos, visando à otimização da disponibilidade qualiquantitativa. Os cenários deverão ser 

elaborados para as sete Macrorregiões Hidrográficas do Estado.  

  Os cenários, em número de 3 (três), no contexto do PERH/PA, deverão ser entendidos como o 

resultado do confronto entre as disponibilidades e as tendências de evolução das demandas hídricas ao 

longo do tempo, considerando a variabilidade climática, o espaço territorial, com suas potencialidades e os 

planejamentos dos diversos setores da economia. 

  A CONTRATADA deverá realizar o confronto entre a disponibilidade e a demanda de água, 

atual e projetada, para os diversos usos, incluindo análise de riscos de ocorrência de eventos extremos, 

como enchentes e estiagens. Para a elaboração desta atividade deverão ser utilizados modelos matemáticos 

de simulação que “superponham” as demandas hídricas, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, 

sobre as disponibilidades hídricas, variáveis no tempo e no espaço. A aleatoriedade do processo natural 

pode ser representada pelos registros das variáveis que o descrevem, observados ou sintetizados por 

modelos estocásticos. As alternativas metodológicas adotadas, incluindo os modelos que serão empregados, 

deverão ser descritas de forma que possa ser avaliada a adequação entre o que é proposto e o que é 

requerido. 

Conteúdo mínimo do item b: 

A. Análise de evolução dos problemas hídricos de natureza quantitativa e qualitativa no Estado, para os 

horizontes de prazo estabelecidos abaixo, caso não seja implementada nenhuma intervenção. 

B. Análise dos padrões de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de 

modificações dos usos e padrões de ocupação do solo e das políticas, planos, programas e projetos 

setoriais relacionados aos recursos hídricos. 

C. Proposição de cenário tendencial, com a premissa da permanência das condições demográficas, 

econômicas e políticas prevalecentes, e de dois cenários alternativos adicionais. 

D. Avaliação das demandas e disponibilidades hídricas dos cenários formulados. 

E. Balanço entre disponibilidades e demandas hídricas com identificação de conflitos potenciais nos 

cenários. 

F. Avaliação das condições da qualidade da água nos cenários formulados com identificação de conflitos 

potenciais. 

G. Análise da variabilidade climática e suas implicações na gestão de recursos hídricos do Estado, 

particularmente quanto à disponibilidade hídrica. 
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H. Identificação das necessidades e alternativas de prevenção, ou mitigação das situações críticas 

identificadas, considerando a variabilidade climática. 

I. Avaliação e mapeamento de áreas vulneráveis a eventos extremos. 

J. Proposição de cenários visando à identificação de áreas inundáveis. 

K. Apresentação de1 (um) cenário tendencial e 2 (dois) cenários alternativos de demandas hídricas, com as 

respectivas alternativas de intervenção, analisados por pelo menos 3 (três) períodos (5, 10 e 20 anos 

após a data dos estudos). 

L. Identificação do cenário de referência para o qual o PERH orientará suas ações, que deverão ser 

integradas ao Plano Plurianual - PPA Estadual. 

7.5. PRODUTO 05: Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes ao prognóstico e 

cenários dos recursos hídricos do Estado do Pará. 

7.5.1. Atividades: 

a) Realização de consultas públicas para apresentação do Prognóstico dos Recursos Hídricos e 

coleta de contribuições por Macrorregiões Hidrográficas.  

 Conforme orientação descrita no item 8 deste Projeto Básico, a CONTRATADA apresentará o Produto 

04 nas quatro cidades-polo previamente selecionadas pela SEMAS/PA: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. 

Nestas cidades deverão acontecer as consultas públicas para apresentação dos resultados e a coleta de 

contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização do evento, bem como a divulgação e 

mobilização, porém é obrigatória a presença da CONTRATADA no evento para apresentação dos resultados da 

etapa e coleta de contribuições. 

b) Incorporação das contribuições das consultas públicas. 

 Esta atividade envolve a incorporação de todas as informações do prognóstico dos recursos hídricos, das 

apresentações realizadas nas consultas públicas, bem como a proposição de três cenários, sendo um tendencial e 

outros dois alternativos, com a identificação do cenário de referência para o planejamento estadual dos recursos 

hídricos. As contribuições das consultas serão analisadas pelo GT e as demais orientações para o Produto 05 

encontram-se descritas no item 08 deste Projeto Básico. 

c) Apresentação dos resultados dos Produtos 04 e 05 em reunião com o CERH/PA. 

 A CONTRATADA apresentará junto com a SEMAS/PA os Produtos 04 e 05 consolidado para 

conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará – CERH/PA. As demais 

orientações e ritos para a reunião com o CERH/PA encontram-se descritas nos itens 8 e 20.3 deste Projeto 

Básico.  

7.6. PRODUTO 06: Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA. 

 O Produto 06 com a apresentação das metas e estratégias deverá também conter a proposição de 

programas e medidas, a fim de minimizar os principais problemas que dizem respeito aos recursos hídricos do 

Pará, assim como o custo das intervenções necessárias e os critérios para a priorização da sua implementação no 

curto, médio e longo prazo. Para tanto deverão ser consultados os Planos Plurianuais - PPAs vigentes do 

Governo Federal e do Estado, com vistas a sua compatibilização com o planejamento de recursos hídricos. 
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Os programas do PERH/PA deverão definir prioridades, justificativas, objetivos, executores, 

investimentos, fontes possíveis de recursos e prazos de implantação. Também deverão ser abordados os aspectos 

relacionados a diretrizes para o enquadramento dos corpos d’água, à cobrança do uso da água, ao direito de 

concessão de outorgas, à conservação e recuperação de áreas de preservação permanente, ao Pagamento sobre 

Serviços Ambientais (PSA), à proteção e recarga de aquíferos, à criação do Fundo Estadual de Recursos Hídrico, 

à proposição de criação de áreas sujeitas a restrições de uso e identificação de áreas prioritárias para elaboração 

de estudo de vazão ecológica.  

 O planejamento das ações deverá retratar o curto, médio e longo prazo, com a definição de prioridades 

de implementação, visando o gerenciamento dos recursos hídricos com os devidos suportes técnicos baseados 

nos cenários qualiquantitativos desenvolvidos. As diretrizes, metas e programas deverão levar em conta o 

horizonte de duração do plano, e considerar o diagnóstico dos principais problemas existentes e o balanço entre a 

oferta e a demanda por serviços ao longo do tempo.  

7.6.1. Atividades: 

a) Elaboração das propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA.  

 A partir dos resultados das etapas anteriores, deverão ser definidas as diretrizes de planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos, orientando as atividades dos programas e ações para o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

b) Elaboração das propostas, metas e programas do PERH/PA.  

Esta atividade consiste em determinar as metas e as estratégias do PERH/PA, incorporando o elenco de 

ações que contribuirão para o seu efetivo alcance, integradas ao PPA Estadual, visando minimizar os principais 

problemas relacionados aos recursos hídricos e otimizar seus usos múltiplos. O PERH/PA deverá atender ao 

disposto na Seção I – Dos Planos de Recursos Hídricos – Capítulo IV da Lei Federal nº 9.433/97 e dos Art. 5° a 

8° da Lei Estadual nº 6.381/01 e na Resolução 05 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará, 

definindo-se as metas e estratégias que o Plano buscará alcançar, nos horizontes de curto (5 anos), médio (10 

anos) e longo (20 anos) prazos. Além das metas de processos necessários ao gerenciamento dos recursos 

hídricos, deverão ser propostas metas de resultados relacionados às ações propostas. A partir desse referencial 

deverão ser elaborados programas, projetos e medidas emergenciais a serem implementadas no Estado.  

A elaboração de programas de ação terão dois enfoques básicos: (i) programas de ação de cunho 

emergencial para responder às questões consideradas prioritárias nas MRHs; e (ii) programas de ação continuada 

de médio e longo prazos. 

 

Conteúdo mínimo do item b: 

 Propostas de metas e estratégias e do elenco das ações, consolidadas em programas, projetos e medidas 

emergenciais a serem implementadas a curto, médio e longo prazo. 

 Proposição de ações ou intervenções requeridas, organizadas em componentes, programas e 

subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, estimativas de custos das intervenções necessárias, 

inclusive seus custos de operação e manutenção, assim como os critérios de análise e priorização, fontes 

possíveis de recursos e prazo de implantação. 
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 Proposição de medidas e de meios de execução necessários à articulação dos interesses do Estado com 

os interesses dos Estados e países vizinhos, no que se refere às demandas hídricas. 

 Proposição de diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão previstos na Lei Federal nº 

9.433/97 e Lei Estadual nº 6381/01. 

 Proposição de arranjo ou recomendações de ordem institucional para aperfeiçoamento da gestão dos 

recursos hídricos e para implementação das ações requeridas. 

 Recomendações de ordem operacional para a implementação do PERH/PA. 

 Recomendações para a articulação do PERH com a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA 

(Lei nº 9.795/99 e Decreto 4.281/02) e Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. 

 Proposição de mecanismos para o monitoramento do PERH/PA, estabelecendo indicadores que 

permitam verificar o nível de execução das metas e ações propostas. 

 Proposição de mecanismos e periodicidade para a revisão do PERH/PA. 

 Recomendações gerais para os setores usuários, governamental e sociedade civil. 

 Proposição de programas de aperfeiçoamento tecnológico e de capacitação de recursos humanos, 

inclusive com aumento de produtividade e de valorização profissional, das equipes técnicas 

especializadas em recursos hídricos do Órgão Gestor. 

 Proposição de mecanismos de articulação do PERH/PA com os Planos Estaduais: Indústria e Comércio; 

Agricultura, Pecuária e Irrigação; Saneamento; Resíduos Sólidos; dentre outros, aportando subsídios a 

estes planos em relação aos temas de interesse para a gestão dos recursos hídricos. 

 Proposição de diretrizes e critérios para a participação financeira do Estado no fomento aos programas 

regionais relativos aos recursos hídricos, quando couber, definidos mediante articulação técnica, 

financeira e institucional com a União, estados vizinhos e entidades internacionais de cooperação. 

 Recomendações para o aperfeiçoamento da participação da sociedade civil na formulação e implantação 

dos planos e programas de recursos hídricos. 

 Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis. 

 Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos. 

 Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 Diretrizes e prioridades para conservação e recuperação ambiental de Áreas Críticas Degradadas e 

Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

 Diretrizes e critérios para a implementação de mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais 

como incentivo à conservação dos recursos hídricos. 

 Proposta de arranjo institucional para a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e sua 

viabilidade. 

 Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 

 Proposta de controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios e proposições para 

lavra com menor impacto ambiental. 

 Proposição de intervenções ou medidas de adaptação à variabilidade climática. 

 Identificação de áreas prioritárias para a elaboração de estudos de vazão ecológica. 
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 Diretrizes e critérios para propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de usos 

preponderantes. 

 Diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja tráfego de embarcações. 

 Diretrizes para o controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios. 

 Diretrizes para implantar, obrigatoriamente, os planos de contingência contra lançamentos e/ou 

derramamento de substâncias tóxicas ou nocivas em corpos de água, observando o disposto na Lei 

Federal 9.966 de 2000. 

 Propostas de estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a pesquisa, o planejamento, o 

mapeamento da vulnerabilidade à poluição, a delimitação de áreas destinadas a sua proteção, o controle 

e o monitoramento. 

 Objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Gestão de Recursos 

Hídricos. 

 Proposição de diretrizes para monitoramento onde houver risco de comprometimento da reserva por 

superexplotação ou onde as águas subterrâneas forem vulneráveis à contaminação. 

c) Propostas de mecanismos para o monitoramento e avaliação da implementação do PERH/PA. 

 Proposição de mecanismo para o gerenciamento e implementação do PERH, com a definição de 

indicadores que possibilitem seu monitoramento, avaliação e atualização periódica, considerando 

minimamente os parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade. 

7.7. PRODUTO 07: Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes às diretrizes, 

programas, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação do PERH/PA. 

7.7.1 Atividades: 

a) Realização de consultas públicas para apresentação das propostas de diretrizes, programas e 

metas do PERH/PA e coleta de contribuições por Macrorregiões Hidrográficas. 

 Conforme orientação descrita no item 08 deste Projeto Básico, a CONTRATADA apresentará o 

Produto 06 nas cidades-polo previamente selecionadas pela SEMAS/PA: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. 

Nestas cidades deverão acontecer as consultas públicas para apresentação dos resultados e a coleta de 

contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização do evento, bem como a divulgação e 

mobilização, porém é obrigatória a presença da CONTRATADA no evento para apresentação dos resultados da 

etapa e coleta de contribuições. 

b) Incorporação das contribuições das consultas públicas. 

Esta atividade envolve a compilação de todas as contribuições advindas das consultas públicas em 

relação às diretrizes, programas, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação, bem 

como das apresentações realizadas nas consultas públicas. As contribuições das consultas serão analisadas pelo 

GT e as demais orientações para o Produto 07 encontram-se descritas no item 08 deste Projeto Básico. 

 

c) Apresentação dos resultados dos Produtos 06 e 07 em reunião com o CERH/PA. 
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 A CONTRATADA apresentará junto com a SEMAS/PA os Produtos 06 e 07 consolidado para 

conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará – CERH/PA. As demais 

orientações e ritos para a reunião com o CERH/PA encontram-se descritas nos itens 9 e 8 deste Projeto Básico.   

7.8.  PRODUTO FINAL: Documento consolidado, sumário executivo e banco de dados do PERH/PA. 

 Este produto é uma síntese de todos os outros produtos, apresentando as principais informações de 

forma clara, a fim de funcionar como uma ferramenta de trabalho para os gestores. O produto final apresentará a 

mensagem básica do Plano, as principais diretrizes, as intervenções apontadas e todos os temas de maior 

relevância de cada uma das etapas de elaboração do PERH/PA.  

7.8.1. Atividades: 

a) Elaboração do documento consolidado do PERH/PA.  

 O Plano deverá ser estruturado minimamente considerando o escopo indicado abaixo e caberá à 

CONTRATADA promover complementações a este escopo, de acordo com a metodologia aprovada pelo GT 

referente ao Produto 2. O Produto Final deverá ser apresentado em linguagem clara e de fácil compreensão.  

Conteúdo mínimo item a: 

i. Panorama político-institucional da gestão dos recursos hídricos no Estado. 

ii. Síntese do diagnóstico dos recursos hídricos e da situação socioeconômica e ambiental do Estado. 

iii. Síntese dos cenários tendenciais e perspectivas para os recursos hídricos no Estado. 

iv. Diretrizes do PERH. 

v. Objetivos estratégicos do PERH/PA. 

vi. Estrutura dos programas e indicadores. 

vii. Mecanismos de articulação do PERH/PA com os Planos Estratégicos de Recursos Hídricos dos 

Afluentes da Margem Direita do Amazonas (2010-2030) e do Tocantins Araguaia (2009-2025) e dos 

Planos setoriais desenvolvidos no Estado de Pará, o Plano Nacional de QA, bem como o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (2006-2020). 

viii. Estratégias de implementação e arranjo institucional. 

ix. Definição de prioridades do PERH/PA. 

x. Mecanismos de gerenciamento, monitoramento e avaliação do PERH/PA. 

xi. Síntese do processo participativo e das consultas públicas. 

b) Elaboração de sumário executivo do PERH/PA. 

 O Sumário Executivo é uma apresentação do PERH/PA, capaz de comunicar e esclarecer ao leitor sobre 

os principais conteúdos, diretrizes e ações previstas. Deverá reunir as principais informações dos produtos 

anteriores, com vistas a orientar os gestores em relação à implementação do PERH/PA. 

d) Consolidação do banco de dados do PERH/PA. 

 O banco de dados deverá reunir todas as informações coletadas no processo de elaboração do 

PERH/PA, tais como dados secundários, mapas, fotografias, etc. Estes deverão ser compatíveis com o banco de 

dados existente na SEMAS/PA. 

e) Apresentação do Produto Final em reunião CERH/PA.  
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A CONTRATADA apresentará em reunião junto com a SEMAS/PA o Produto Final consolidado para 

conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará (CERH/PA). As demais 

orientações e ritos para este produto encontram-se descritas nos itens 8 e 20.3 deste Projeto Básico. 

8. DETALHAMENTO DO PROCESSO PARTICIPATIVO: CONSULTAS PÚBLICAS E REUNIÕES 

NO CERH. 

 Visando garantir a participação da sociedade ao longo de todo o processo de construção do Plano, estão 

previstas consultas públicas para os Produtos 02, 04 e 06, que serão realizadas em quatro cidades-polo, 

totalizando 12 oficinas de trabalho com a sociedade. As cidades foram selecionadas pela SEMAS/PA 

considerando questões de logística e acesso, sendo: Altamira (envolvendo representantes da MRH Xingu), 

Belém (envolvendo representantes da MRH Costa Atlântica Nordeste e representantes da MRH Portel Marajó), 

Santarém (envolvendo representantes da MRH Baixo Amazonas, da MRH Tapajós e da da MRH Calha Norte) e 

Marabá (envolvendo representantes da MRH Tocantins-Araguaia). As consultas públicas da MRH-Marajó 

deverão ocorrer em Belém, em eventos específicos, envolvendo os atores da MRH, em função da dificuldade de 

deslocamento dos outros municípios para o município-pólo. Assim, a Associação de Municípios do Arquipélago 

do Marajó solicita que os eventos da região sejam realizados em Belém. 

 Tais reuniões serão amplamente divulgadas pela SEMAS/PA em todos os veículos de comunicação, tais 

como: chamadas em rádio; carro de som; internet; e convite a todos os órgãos e entidades de classe ligadas ao 

meio ambiente e recursos hídricos. 

As despesas decorrentes das consultas públicas, tais como: divulgação em carros de som e internet; e 

confecção dos convites necessários para a mobilização da sociedade ficará sob a responsabilidade da 

SEMAS/PA. Apenas as despesas de deslocamento e hospedagem da equipe da CONTRATADA não serão 

custeadas pela SEMAS/PA.  

 A mobilização da sociedade, identificação, seleção e reserva dos locais para as reuniões, com 

infraestrutura para receber, no mínimo, 50 pessoas, registro de presenças e imagens dos participantes, 

equipamentos audiovisuais para a projeção em telas, além da organização e divulgação do evento, ficarão sob a 

responsabilidade da SEMAS/PA. 

 Serão de responsabilidade da CONTRATADA a identificação do público-alvo a ser convidado, com 

base nos estudos sobre a dinâmica social do Estado, e a verificação da melhor forma de realizar a mobilização 

social e convites à participação, tendo em vista os diferentes grupos sociais a serem envolvidos, com atenção 

especial para povos indígenas e comunidades tradicionais. 

 A condução das atividades propostas para as consultas públicas também ficará sob a responsabilidade 

da CONTRATADA, devendo esta ser apresentada e detalhada no Produto 01: Bases metodológicas para a 

elaboração do PERH/PA. 

O outro momento de participação social acontecerá através das reuniões que serão realizadas no âmbito 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PA. Todos os produtos deverão ser encaminhados à análise 

do GT e, após isso, à aprovação final por parte da SRHU/MMA. Posteriormente à análise do GT, os Produtos 

deverão ser apresentados ao CERH/PA, para conhecimento e contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará 

por solicitar ao Presidente do CERH/PA a realização de reunião para conhecimento dos produtos e coleta de 

contribuições.   
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Caberá à SEMAS/PA providenciar todos os insumos necessários para a realização das consultas 

públicas e das reuniões com o CERH/PA, porém, a CONTRATADA fará, juntamente com a SEMAS/PA, a 

apresentação dos produtos resultantes dos estudos, tanto nas consultas públicas, quanto ao CERH/PA. As 

despesas da equipe da CONTRATADA serão de responsabilidade da mesma. A supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos e a aprovação final dos produtos caberá a CONTRATANTE. 

 As consultas públicas e reuniões no CERH/PA deverão seguir as seguintes especificações: 

8.1. Especificações das consultas públicas para conhecimento e coleta de contribuições da sociedade.  

14 Público-alvo: Sociedade civil, incluindo as populações tradicionais, indígenas e quilombolas, 

associações, empresas, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos, prefeituras e 

câmaras municipais, usuários de recursos hídricos, dentre outras. 

15 Quantidade: 01 (uma) consulta pública para os Produtos 02, 04 e 06, por Macrorregiões Hidrográficas, 

nas 04(quatro) cidades-polo. 

16 Local: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. 

17 Responsável pela organização: SEMAS/PA. 

18 Responsável pela condução da reunião: CONTRATADA. 

19 Responsável pela compilação das contribuições da sociedade: CONTRATADA. 

20 Insumos: Produtos 02, 04 e 06. 

21 SEMAS/PA: mobilização da sociedade, seleção e reserva dos locais para as reuniões, com 

infraestrutura para receber, no mínimo, 50 pessoas, registro de presenças e imagens dos participantes, 

equipamentos audiovisuais para a projeção em telas, além da organização e divulgação do evento. 

22 CONTRATADA: condução dos trabalhos em articulação com a SEMAS/PA, apresentação oral com 

recursos audiovisuais, despesas com passagens, alimentação e hospedagens da sua equipe que 

participará das oficinas. 

23 CONTRATANTE: Supervisão dos trabalhos e aprovação dos produtos. 

8.2. Especificação das reuniões do CERH/PA para conhecimento dos Produtos do PERH/PA e coleta de 

contribuições. 

a) Público-alvo: Instituições que compõem o CERH/PA. 

14. Quantidade: cinco reuniões, para apresentação dos Produtos 01, 02 e 03, 04 e 05, 06 e 07 e Final para 

conhecimento e contribuições. 

15. Local: Belém – PA 

16. Responsável pela organização e condução: SEMAS/PA. 

17. Responsável pela apresentação: CONTRATADA. 

18. Responsável pela compilação das contribuições do CERH: CONTRATADA. 

19. Insumos: Produtos 01, 02 e 03, 04 e 05, 06 e 07 e Final. 

20. SEMAS/PA: Mobilização do CERH/PA. 

21. CONTRATADA: apresentação oral em articulação com o GT, sendo que os recursos audiovisuais, 

despesas com passagens, alimentação e hospedagens serão da equipe contratada. 

22. CONTRATANTE: Supervisão dos trabalhos e aprovação dos produtos. 
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9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 Os produtos devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil), em formato Microsoft Word e 

portable document format -pdf, em linguagem clara e objetiva, que propicie uma perfeita compreensão. Os 

conteúdos deverão ser desenvolvidos em consonância com o TdR e com o cronograma físico estabelecido, 

contendo informações detalhadas dos procedimentos técnicos e metodológicos. 

 Os produtos especificados no TdR deverão ser apresentados à DIREH/SEMAS em 01 (uma) via 

impressa e por e-mail (a ser informado), sob a forma de minuta, para análise e correção/adequação. Uma vez 

aprovado deverá ser entregue de forma definitiva, em 02 (duas) vias originais por meio impresso (papel formato 

A4, encadernados com capa plástica e espiral) e com o conteúdo gravado em DVD. 

 No que concerne à cartilha orientativa para a elaboração do PERH/PA, prevista no âmbito do Produto 

01, a CONTRATADA disponibilizará o material para a aprovação da DIREH/SEMAS em meio digital, 

contemplando diagramação e em condições de impressão em gráfica. A impressão não caberá à 

CONTRATADA. 

 As imagens provenientes de sensoriamento remoto a serem utilizadas na execução do PERH/PA 

deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: imagens datadas de no máximo 01 (um) ano, a contar da data 

de início do projeto, com preferência para as imagens mais recentes disponíveis em catálogos; resolução espacial 

igual ou inferior a 10 m (preferência para RapidEye); resolução radiométrica igual ou superior a 8 bit; resolução 

espectral contendo informações no visível e no infravermelho, no total mínimo de 04 bandas; ser entregues em 

projeção geográfica, referenciado no SIRGAS-2000, em formato .tiff/geotiff. 

 Os dados vetoriais gerados e utilizados deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: serem 

entregues em formato shapefile; serem entregues em projeção geográfica, referenciados no SIRGAS-2000; 

seguirem as Normas Técnicas da Cartografia Nacional - Decreto nº 89.817 de 20 de Junho de 1984; estarem 

adequados aos padrões e normas da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE (Decreto nº 6.666, de 27 

de novembro de 2008), no que couber. Os relatórios cartográficos contendo os mapas impressos em escala 

mínima de 1:500.000; deverão ser entregues pastas distintas, correspondendo aos produtos aos quais estão 

associados. 

 O Banco de Dados Geográfico (BDG) deverá possuir os seguintes requisitos mínimos: ser entregue em 

formato PostGIS, denominado PERH/PA; ser entregue em 3 esquemas denominados: 1. Diagnóstico, 2. 

Prognósticos, 3. Cenários. As tabelas que compõem o esquema deverão possuir o mesmo nome dos shapefilese 

estarem sempre em letras minúsculas, sem caracteres especiais; a tabela de atributos deverá conter 

impreterivelmente uma coluna chamada “legenda”. Os atributos dessa coluna devem ser iguais às legendas dos 

mapas impressos entregues. 

Os mapas digitais a serem elaborados deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: os projetos 

devem ser entregues no formato .mxd compatíveis com o softwareArcGis;as legendas utilizadas nos mapas 

digitais deverão ser entregues em formato .lyr, sendo realizados pelo software ArcGIS na versão10.0 ou superior. 

Para os mapas impressos, complementações e detalhamentos poderão ser realizados junto ao GT. 

O banco de dados dos topônimos deverá ser estruturado da seguinte forma: a) os elementos pontuais 

deverão ter os seguintes atributos: Nome, Coordenadas (em graus decimais, contendo duas colunas, uma para 

latitude e uma para longitude), Geocódigo do município, Categoria; b) os elementos lineares deverão ter os 

mesmos atributos dos pontuais, sendo sua coordenada definida pelo ponto central e extremo do elemento. 
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Quando o elemento ultrapassar mais de um município, o banco deverá ter tantos registros quanto os municípios 

cruzados, sendo a coordenada referente ao valor central da porção do elemento e as coordenadas extremas as que 

tocam os limites do município; c) os elementos superficiais deverão ter os mesmos atributos dos pontuais, sendo 

sua coordenada definida pelo ponto centróide do elemento.  

A SEMAS/PA disponibilizará espaço no portal de internet do Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

(SEIRH/PA) onde a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os produtos do PERH, cujo acesso a tais 

documentos em elaboração será com login e senha para acesso por parte do GT. 

Essa página deverá ser atualizada a cada entrega de produto à consulta pública. A CONTRATADA se 

responsabilizará pela disponibilização destes produtos a toda comunidade através da web site do Sistema 

Estadual de Informações de Recursos Hídricos (SEIRH). 

10. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Todas as peças componentes do trabalho executado pela CONTRATADA tais como: produtos, 

planilhas, fotos, imagens, mapas, CDs e DVDs (inclusive originais), serão de propriedade da CONTRATANTE 

e deverão ser entregues até a data fixada para o término do contrato. A CONTRATADA poderá reter cópia dos 

produtos acima indicados, mas sua utilização para fins diferentes do objeto deste instrumento dependerá de 

autorização prévia e expressa do contratante, mesmo depois de encerrado o contrato. 

11. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 O prazo para a execução dos serviços será de 18 meses, contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço - OS expedida pela CONTRATANTE. As atividades serão distribuídas conforme estabelecido no 

Produto 01 - Bases Metodológicas para a Elaboração do PERH/PA. 

Na entrega dos Produtos previstos, a CONTRATADA deverá realizar uma apresentação oral dos 

mesmos. Após a apresentação, os Produtos serão analisados pelo GT no prazo máximo de 10 (dez) dias. Caso 

sejam solicitadas correções, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para realizar as correções 

indicadas pelo GT e entregar os Produtos em meio eletrônico. O GT terá um novo prazo de 05 (cinco) dias para 

nova avaliação. Posterior à análise do GT, a SEMAS/PA encaminhará os Produtos ao CERH/PA para 

contribuições conforme item 08 deste Projeto Básico. Após isso, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para compilar as sugestões do CERH/PA. A CONTRATADA deverá entregar a versão final dos Produtos 

em 05 (cinco) dias conforme item 10 deste Projeto Básico. 

A partir da aprovação dos Produtos 02, 04 e 06 pela SEMAS/PA, estes seguirão para Consultas 

Públicas, que serão realizadas em até 30 (trinta) dias a contar da data de aprovação. Tais consultas públicas serão 

realizadas para conhecimento das informações contidas nos referidos Produtos e coleta de contribuições, 

garantindo assim a participação de toda comunidade local e regional. As sugestões propostas durante as 

consultas públicas serão compiladas e consolidadas pela CONTRATADA, respectivamente nos Produtos 03, 05 

e 07. 

Caso por razão de força maior não seja realizada alguma reunião do CERH/PA, será necessário o envio 

do(s) produto (s) ao Conselho, para conhecimento e coleta de contribuições, sendo necessário que a 

CONTRATADA incorpore tais contribuições no (s) produto (s). 
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12. DO PAGAMENTO  

12.1. O pagamento será condicionado à entrega e aprovação dos produtos pelos fiscais de contrato, e deverá 

seguir a ordem lógica do Cronograma de Desembolso (item 12.10): 

12.2. O pagamento será efetuado obrigatoriamente por crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do 

Pará S/A, de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto Estadual nº 877/2008, não sendo exigida abertura de 

conta no referido Banco como critério de habilitação no certame. 

12.3. Os credores deverão fazer constar a identificação da agência e da conta corrente nos documentos de 

cobrança tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares, inclusive na proposta a ser encaminhada para fins 

de habilitação. 

 12.4. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao da aceitação 

definitiva do fornecimento do produto, com a apresentação das notas fiscais/faturas seguidas de recibos, desde 

que encaminhada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data do vencimento. 

12.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a SEMAS, por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

12.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços estiver em 

desacordo com as especificações constantes na ordem de serviço.  

12.7. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

fornecedor, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no empenho, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

12.8. Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, o órgão ou entidade contratante poderá aplicar, 

garantido o contraditório e ampla defesa, as penalidades decorrentes do art.87 da lei 8.666/93. 

12.9. Para efeito de pagamento, a SEMAS procederá as retenções tributárias e previdenciárias previstas na 

legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. A SEMAS poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora. 

Parágrafo único – Será sustado o pagamento do evento, sem prejuízo das obrigações da CONTRATADA, 

quando a mesma deixar de cumprir as especificações e cláusulas contratuais vinculadas a tal evento. 

 

12.10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Etapa Atividade Dias 
Desembolso 

Percentual 

G
E

S
T

Ã
O

 

Participação em reunião de partida com a contratante (após a emissão da Ordem de 

Serviço) 

30 5% Reuniões técnicas entre a contratada e o GT para apresentação produtos 

Participação em reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará 

(CERH/PA). 

Gestão do Projeto  

P
ro

d
u

to
 1

 

Levantamento e sistematização de dados bibliográficos 

60 16% 
Proposta e estruturação do Banco de Dados. 

PRODUTO 1: Proposta de bases metodológicas para a elaboração do 

PERH/PA.  
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 P
ro

d
u

to
 2

  
Coleta de dados para o diagnóstico das disponibilidades hídricas no Estado. 

90 30% 

Coleta de dados para o diagnóstico do uso e ocupação da terra, inclusive zonas 

costeiras. 

Coleta de dados secundários, tratamento e consolidação com vistas à verificação da 

variabilidade hídrica. 

Coleta de dados para a caracterização de barragens existentes, em construção ou 

planejadas. 

Coleta de dados referentes à atividade garimpeira. 

Coleta de dados sobre a dinâmica social, econômica, ambiental, política, legal e 

institucional do Estado. 

Levantamento de informações sobre passivos ambientais significativos e conflitos 

pelo uso dos recursos hídricos. 

PRODUTO 2 - Diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará.  

P
ro

d
u

to
 3

  

Realização de consultas públicas por Macrorregião Hidrográfica. 

60 5% Análise e incorporação das contribuições das consultas públicas. 

PRODUTO 3 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes 

ao diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará.  

P
ro

d
u

to
 4

 Elaboração do prognóstico dos recursos hídricos do Estado. 

60 10% Proposição de três cenários distintos das demandas e disponibilidades hídricas. 

PRODUTO 4 - Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA.  

P
ro

d
u

to
 5

 Realização de consultas públicas por Macrorregião Hidrográfica. 

60 7% 
Análise e incorporação das contribuições das consultas públicas. 

PRODUTO 5 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes 

ao prognóstico e cenários dos Recursos Hídricos no Estado do Pará.  

P
ro

d
u

to
 6

 

Elaboração das propostas de diretrizes, metas e programas do PERH/PA.  

60 6% 
Proposição de mecanismos para o monitoramento e avaliação da implementação do 

PERH/PA  

PRODUTO 6 - Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA. 

P
ro

d
u

to
 7

 

Realização de consultas públicas por Macrorregião Hidrográfica. 

60 7% 

Análise e incorporação das contribuições das consultas públicas. 

PRODUTO 7 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes 

às diretrizes, programas, metas e mecanismos para o monitoramento e 

avaliação da implementação do PERH/PA.  

P
ro

d
u

to
 F

in
a

l 

Elaboração do documento consolidado do PERH/PA.  

60 14% 

Elaboração de sumário executivo do PERH/PA. 

Consolidação do banco de dados do PERH/PA. 

PRODUTO FINAL: Documento consolidado, sumário executivo e banco de 

dados do PERH/PA.  
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às sanções previstas 

no capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II – Multa: 

a) Na entrega dos produtos fora do prazo estabelecido haverá multa de até 0,5% (meio por cento) por dia 

de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 15 (vinte) dias. Após o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

b)  Caso não efetue a ajustamento ou correção do objeto quando notificado, haverá o Impedimento de 

licitar com a SEMAS pelo período de até 01 (um) ano, além de multa de até 0,5% (meio por cento) do 

valor do contrato/nota de empenho. 

c) Havendo um comportamento de modo inidôneo, a empresa será Impedida de licitar com a SEMAS pelo 

período de até 02 (dois) anos, além de multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho. 

d)  Se for constatada uma declaração falsa, a empresa será Impedida de licitar com a SEMAS pelo período 

de até 02 (dois) anos, além de multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 

e)  Se for constatada a apresentação de documentação falsa, a empresa ficará Impedida de licitar com a 

Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos, além de multa de até 30% (trinta por cento) 

do valor do contrato/nota de empenho. O fato também será Comunicado ao Ministério Público. 

f) Se a empresa cometer fraude fiscal, a mesma ficará Impedida de licitar com a Administração Pública 

pelo período de até 05 (cinco) anos, além de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho. O fato também será Comunicado ao Ministério Público. 

g) Caso haja a inexecução de qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no presente Termo 

Contratual em que não se comine outra penalidade, haverá Multa de até 0,5% (meio por cento) por dia 

de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 

objeto. 

h)  Havendo inexecução total, a empresa ficará impedida de licitar com a SEMAS pelo período de até 02 

(dois) anos, além de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. 

 

 

14. – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1. A Licitante vencedora será convocada a assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 

legislação vigente, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela 

Administração. 

 

14.2. Se a licitante vencedora doravante denominada Contratada, não atender a convocação do subitem 14.1., é 

facultado a Contratante convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para celebrar o contrato, 

após a negociação, para que seja obtido um menor preço, sujeitando-se a licitante desistente as penalidades 

previstas neste Edital. 

 

14.3. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses corridos, contados a partir da data da sua 

assinatura. 

 

14.4. Caso seja necessário, o contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma da lei. 
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15. ORÇAMENTO/HORAS 

Etapa Atividades 

Equipe Chave (Horas) Equipe de apoio (horas) 

TOTAL 

HORAS POR 

ATIVIDADES Coordenador Hidrologia 
Geologia e 

Hidrogeologia 

Socioeconomia 

e Cenarização 

Cartografia, 

Geoprocessamento 

e Banco de Dados 

Meio 

Ambiente ou 

Recursos 

Hídricos 

Recursos 

Hídricos e 

Geração de 

Energia 

Tecnologia 

da 

Informação 

G
E

S
T

Ã
O

 

Participação em reunião de 

partida com a contratante 

(após a emissão da Ordem de 

Serviço) 

32 0 0 0 0 0 0 0 32 

Reuniões técnicas entre a 

contratada e o GT 
60 32 32 32 32 32 0 0 220 

Participação em reuniões 

do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Pará 

(CERH/PA). 

32 32 32 32 32 32 0 0 192 

Gestão do Projeto 

(Subtotal/Horas) 
124 64 64 64 64 64 0 0 444 

P
ro

d
u

to
 1

 

Levantamento e 

sistematização de dados 

bibliográficos 

90 90 90 90 90 90 90 90 720 

Elaboração de cartilha 

orientativa e de divulgação 

do processo de elaboração do 

PERH/PA.  

90 90 90 90 90 90 90 90 720 

Proposta e estruturação do 

Banco de Dados. 
90 90 90 80 80 80 80 80 670 

Apresentação das bases 

metodológicas para a 

elaboração do PERH/PA em 

seminário de lançamento. 

70 0 0 0 0 0 0 0 70 
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PRODUTO 1: Proposta 

de bases metodológicas 

para a elaboração do 

PERH/PA. (Subtotal) 

340 270 270 260 260 260 260 260 2180 

P
ro

d
u

to
 2

 

Coleta de dados para o 

diagnóstico das 

disponibilidades hídricas no 

Estado. 

120 180 180 0 100 160 0 100 840 

Coleta de dados para o 

diagnóstico do uso e 

ocupação da terra, inclusive 

zonas costeiras. 

120 0 180 0 100 0 0 100 500 

Coleta de dados 

secundários, tratamento e 

consolidação com vistas à 

verificação da variabilidade 

hídrica. 

120 180 180 0 100 180 0 0 760 

Coleta de dados para a 

caracterização de barragens 

existentes, em construção ou 

planejadas. 

120 0 0 0 100 0 0 0 220 

Coleta de dados referentes 

à atividade garimpeira. 
120 0 0 0 100 0 0 0 220 

Coleta de dados sobre a 

dinâmica social, econômica, 

ambiental, política, legal e 

institucional do Estado. 

120 120 120 100 100 100 80 100 840 

Levantamento de 

informações sobre passivos 

ambientais significativos e 

conflitos pelo uso dos 

recursos hídricos. 

120 120 120 120 100 120 100 100 900 

Produto 2 - Diagnóstico 

dos recursos hídricos no 

Estado do Pará. (Subtotal) 

840 600 780 220 700 560 180 400 4280 

P
ro

d
u

t

o
 3

 Realização de consultas 

públicas por Macrorregião 

Hidrográfica. 

32 0 0 0 0 0 0 0 32 
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Análise e incorporação das 

contribuições das consultas 

públicas. 

60 60 60 0 60 60 32 32 364 

Produto 3 - Consolidação 

dos resultados das 

Consultas Públicas 

referentes ao diagnóstico 

dos recursos hídricos no 

Estado do Pará. (Subtotal) 

92 60 60 0 60 60 32 32 396 

P
ro

d
u

to
 4

 

Elaboração do prognóstico 

dos recursos hídricos do 

Estado. 

120 80 100 200 80 80 60 60 780 

Proposição de três 

cenários distintos das 

demandas e disponibilidades 

hídricas. 

120 80 100 200 80 80 60 60 780 

PRODUTO 4: 

Proposição de Prognóstico 

e Cenário do PERH/PA. 

(Subtotal) 

240 160 200 400 160 160 120 120 1560 

P
ro

d
u

to
 5

 

Realização de consultas 

públicas por Macrorregião 

Hidrográfica. 

40 0 0 40 0 0 0 0 80 

Análise e incorporação das 

contribuições das consultas 

públicas. 

120 120 120 100 100 100 40 0 700 

PRODUTO 5: 

Consolidação dos 

resultados das Consultas 

Públicas referentes ao 

prognóstico e cenários dos 

Recursos Hídricos no 

Estado do Pará. (Subtotal) 

160 120 120 140 100 100 40 0 780 

P
ro

d
u

t

o
 6

 Elaboração das propostas 

de diretrizes, metas e 

programas do PERH/PA.  

120 40 80 40 0 40 60 0 380 
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Proposição de mecanismos 

para o monitoramento e 

avaliação da implementação 

do PERH/PA  

120 40 40 40 40 40 60 0 380 

Produto 6 - Propostas de 

diretrizes, programas e 

metas do PERH/PA. 

(Subtotal) 

240 80 120 80 40 80 120 0 760 

P
ro

d
u

to
 7

 

Realização de consultas 

públicas por Macrorregião 

Hidrográfica. 

40 0 0 0 0 0 0 0 40 

Análise e incorporação das 

contribuições das consultas 

públicas. 

120 80 100 100 80 80 40 0 600 

PRODUTO 7: 

Consolidação dos 

resultados das Consultas 

Públicas referentes às 

diretrizes, programas, 

metas e mecanismos para o 

monitoramento e avaliação 

da implementação do 

PERH/PA. 

(Subtotal/Horas) 

160 80 100 100 80 80 40 0 640 

P
ro

d
u

to
 F

in
a

l 

Elaboração do documento 

consolidado do PERH/PA.  
120 100 100 80 80 80 80 80 720 

Elaboração de sumário 

executivo do PERH/PA. 
120 100 100 80 80 80 40 40 640 

Consolidação do banco de 

dados do PERH/PA. 
120 100 100 80 10 80 40 100 630 

PRODUTO FINAL: 

Documento consolidado, 

sumário executivo e banco 

de dados do PERH/PA. 

(Subtotal/Horas) 

360 300 300 240 170 240 160 220 1990 
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16. LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 O local de execução dos serviços será as dependências da CONTRATADA. Serão realizadas reuniões de 

acompanhamento da CONTRATADA com o GT para apresentação das atividades realizadas. Estas reuniões com o GT 

serão realizadas em Belém/PA e as Consultas Públicas serão realizadas para as 04 (quatro) cidades-polo selecionadas de 

acordo com a figura a seguir: 

 

Figura 2: MRHs e cidades-polo onde deverão ser realizadas as Consultas Públicas. 

  

mailto:gelic.sema@gmail.com
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17. EQUIPE TÉCNICA 

17.1. Equipe-chave: 

 A equipe-chave deverá ser constituída por 01 (um) Coordenador e por 03 (três) especialistas. Estes profissionais 

deverão ter as seguintes qualificações listadas abaixo: 

Coordenador: 

10. Profissional, preferencialmente com domínio da língua portuguesa, de nível superior em áreas de meio ambiente ou 

recursos hídricos, com experiência profissional mínima de 10 anos nessas áreas, tendo este participado, na função de 

coordenação, da elaboração de pelo menos 01 (um) plano de recursos hídricos (Nacional Estadual/Distrital ou de 

bacias hidrográficas, no Brasil ou no exterior, sendo necessária sua comprovação). 

Especialistas: 

 Hidrologia: profissional de nível superior, com formação e experiência profissional (mínima de cinco anos) na área 

de hidrologia. 

 Hidrogeologia: profissional de nível superior, com formação e experiência profissional (mínima de cinco anos) na 

área de Hidrogeologia. 

 Socioeconomia e Cenarização: profissional de nível superior, com formação e experiência profissional (mínima de 

cinco anos) na área de Socioeconomia e Cenarização. 

 Tendo em vista que para a elaboração do PERH/PA é necessária uma equipe multidisciplinar, recomenda-se que 

para a equipe de apoio sejam previstos minimamente os seguintes profissionais: 

17.2. Equipe de Apoio: 

 Especialista em Recursos Hídricos e Geração de Energia: Especialista pleno na área de Recursos Hídricos, com 

experiência na área de geração de energia; 

 Especialista em Meio Ambiente ou Recursos Hídricos: Especialista pleno em Meio Ambiente ou Recursos 

Hídricos, preferencialmente com experiência (mínima de 05 anos) em Avaliação Ambiental Estratégica – AAE. 

 Especialista em Cartografia, Geoprocessamento e Banco de Dados: Especialista pleno Especialista em 

Cartografia, Geoprocessamento e Banco de Dados, com formação e experiência profissional mínima de cinco anos. 

 Técnico em Tecnologia da Informação: Profissional de nível técnico em Tecnologia da Informação. 

Obs.: Não poderá compor a equipe técnica requerida: militar ou servidor público na ativa; empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista, sob pena de desclassificação da proposta. 

18. INSUMOS FORNECIDOS 

 É de responsabilidade da SEMAS/PA disponibilizar sala de reunião com equipamentos audiovisuais para a 

projeção em tela, quando as reuniões para a apresentação dos produtos ao GT forem realizadas em Belém. 

No que se refere à realização das consultas públicas, ficará sob a responsabilidade da SEMAS/PA, com apoio do 

CERH/PA: a mobilização da sociedade, identificação, seleção e reserva dos locais para as reuniões, com infraestrutura 

mailto:gelic.sema@gmail.com
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para receber, no mínimo 50 pessoas, registro de presenças e imagens dos participantes, equipamentos audiovisuais para a 

projeção em telas, organização e divulgação do evento. 

As despesas decorrentes destas consultas públicas, tais como: chamadas em rádio, divulgação em carros de som 

e internet e confecção dos convites necessários para a mobilização da sociedade, também ficarão sob a responsabilidade 

da SEMAS/PA. 

19. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 

 No processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará diversas fontes de dados 

deverão ser consultadas, de modo a compor um banco de informações da região, consistente e atualizado. 

Para levantamento dos dados necessários à elaboração do PERH/PA, a CONTRATADA deverá consultar 

minimante, as seguintes instituições: i) Agência Nacional de Águas – ANA; ii) Ministério do Meio Ambiente – MMA; 

iii) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; iv) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

– SEMAS; v)  Companhia de Saneamento do Estado do Pará – COSANPA; vi)  Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agropecuário e de Pesca - SEDAP; vii) Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN; viii) Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME; ix) Fundação Nacional do Índio - FUNAI; x) 

Universidade Federal do Pará – UFPA; xi) Universidade Estadual do Pará -  UEPA; xii) Instituto Federal do Pará – IFPA; 

xiii) Serviço Geológico do Brasil – CPRM; xiv) Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM; xv) Federação 

das Indústrias do Pará – FIEPA; xvi) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; xvii) 

Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Pará; xviii) Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH; 

xix) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES;  xx) Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; xxi) Instituto 

Evandro Chagas; xxii) Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – Embrapa; xxiii) Museu Paraense Emilio Goeldi 

– MPEG; xxiv) Instituto de Desenvolvimento do Estado do Pará – IDESP; xxv) SECTI; xxvi) SIPAM; xxvii) SPU; 

xxviii) ICMBio; xxix) IDEFLOR-BIO; xxx) Eletrobrás; xxxi) Núcleo de Apoio aos Povos Indígenas, Comunidades 

Negras e Remanescentes de Quilombos, dentre outros. 

Além disso, deverão ser consultados, minimamente, os seguintes documentos: i) Plano Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH (2006-2020); ii) PNRH: Prioridades 2012-2015; iii) Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos 

Afluentes da Margem Direita do Amazonas (2010-2030); iv) Plano Estratégico de Recursos Hídricos do  Tocantins-

Araguaia (2009-2025); v) Caderno Regional de Recursos Hídricos – Região Hidrográfica Amazônica; vi) Atlas de 

Abastecimento Urbano – Atlas Brasil; vii) Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil; viii) Plano 

Hidroviário Estratégico; ix) Plano de Mineração do Estado do Pará; x) Plano Nacional de Mineração; xi) Plano Decenal 

de Energia 2030; xii) Zoneamento Ecológico-Econômico; xiii) Plano Nacional de Barragens; xiv) Plano Nacional de 

Adaptação (em elaboração); dentre outros. 

A intermediação com os órgãos do Estado para obtenção dos dados será realizada pela SEMAS/PA. 

20. FISCAL DE CONTRATO (SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO) 

 Após o início do processo de execução ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, servidor público 

lotado na Gerência de Planos e Enquadramento /DIREH/SEMAS/PA, devendo ser o principal intermediador entre a 

CONTRATADA e CONTRATANTE. O mesmo deverá conduzir o exame e a aprovação dos produtos pelo Grupo 
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Técnico – GT, constituído por técnicos da SEMAS/PA. A CONTRATADA deverá realizar apresentação oral dos 

respectivos Produtos para os membros do GT. Os contatos entre a CONTRATADA e o GT deverão ser sempre feitos por 

escrito, sendo também aceito por meio eletrônico. 

Para o bom acompanhamento do processo, a CONTRATADA deverá enviar, a cada 60 dias, por meio digital 

(via e-mail) os Relatórios de Progresso que deverão conter: 

1) Identificação da CONSULTORIA; 

2) Período Compreendido; 

3) Atividades Previstas para o Período de acordo com o TdR; 

4) Atividades Realizadas no Período; 

5) Dados utilizados e/ou gerados no período; 

6) Cronograma de execução; 

7) Outras informações relevantes. 

 Além dos relatórios de progresso, que serão entregues bimestralmente e não serão passíveis de pagamento, 

poderão ser realizadas reuniões de acompanhamento com a CONTRATADA, sempre que solicitadas pela 

CONTRATANTE, com vistas a avaliar o andamento do contrato. A CONTRATADA ficará responsável pelas atas das 

reuniões de acompanhamento. 

20.1. Detalhamento das responsabilidades: 

 A seguir serão descritas as responsabilidades de cada instituição integrante do GT de acompanhamento da 

elaboração do PERH/PA: 

 SEMAS/PA: coordenação da elaboração do PERH/PA no Estado, gestão do contrato, acompanhamento das 

atividades, análise e aprovação final de todos os produtos. 

20.2.   Especificação da reunião de partida e das reuniões técnicas para apresentação ao GT dos Produtos. 

 Periodicidade: no início do contrato, após a emissão da OS e ao final de entrega da minuta dos Produtos. 

8) Participantes: Membros do GT e equipe contratada. 

9) Quantidade: 1 (uma) reunião por Produtos, conforme agrupados, Produto 1, Produtos 02 e 03, Produtos 04 e 

05, Produtos 06 e 07, Produto Final, além da reunião de partida, totalizando 06 (seis) reuniões.  

10) Locais: Belém/PA. 

11) Responsável pela organização: SEMAS/PA. 

12) Responsável pela condução: CONTRATANTE. 

13) Participação da contratada: devem participar da reunião, no mínimo, o coordenador do projeto e um 

especialista da equipe chave envolvido com o Produto em análise. 

14) Insumos: quando realizada no PA - SEMAS/PA: local e recursos audiovisuais; CONTRATADA: elaboração 

do material, ata de reunião e registro de presença; 
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20.3. Especificação das reuniões técnicas para apresentação dos Produtos ao Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH/PA) 

 Participantes: membros do GT, equipe da contratada e membros do CERH/PA. 

15) Quantidade: mínimo 05 (cinco) reuniões com o CERH/PA, para apresentação dos Produtos, conforme 

agrupados, Produto 01, Produtos 02 e 03, Produtos 04 e 05, Produtos 06 e 07, Produto Final. Estas reuniões, 

sempre que possível, deverão ser agendadas em datas compatíveis com as reuniões do GT. 

16) Local: Belém/PA. 

17) Responsável pela organização: SEMAS/PA. 

18) Responsável pela condução: CONTRATADA, com presença de, no mínimo, o coordenador e um 

especialista da equipe chave responsável pelo respectivo Produto. 

Insumos: SEMAS/PA: providenciará local e recursos audiovisuais; CONTRATADA: responsável pela elaboração do 

material, ata de reunião e registro de presença. 

21. MÉTODO DE SELEÇÃO 

O método de seleção será baseado na Técnica e Preço em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e legislação 

pertinente em vigor. Caso haja empate entre duas ou mais licitantes, realizar-se-á obrigatoriamente sorteio para o 

desempate, cuja forma será definida pela Comissão de Licitação. 

22. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA, DA EQUIPE E DA PROPOSTA 

 

A Qualificação Técnica será aferida por uma Comissão Técnica de Licitação especialmente criada para este fim, 

tanto no que tange ao atendimento aos pré-requisitos (caráter eliminatório) quanto aos quesitos de ordem classificatória.  

A empresa proponente que se candidatar deverá comprovar experiência na realização de trabalhos semelhantes 

aos serviços propostos neste Projeto Básico, assim como apresentar coordenador e equipe técnica multidisciplinar, 

devidamente qualificados. 

 

As qualificações e experiências da empresa e do coordenador deverão ser comprovadas através de atestados e 

declarações. Serão considerados os Atestados e Declarações devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes. 

 

Qualificação da empresa, coordenador e equipe: 

 

 QUALIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Qualificação técnica 

e experiência da 

empresa 

Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de âmbito nacional ou 

estadual: 05 (cinco) pontos por contrato concluído. 
10 
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Elaboração de Planos de Recursos Hídricos do âmbito de Bacia 

hidrográfica ou Regiões Hidrográficas. 02 (dois) pontos por 

contrato concluído. 

10 

Qualificação técnica 

do coordenador 

Gerente ou Coordenador de Planos de Recursos Hídricos de âmbito 

nacional ou estadual: 05 (cinco) pontos por contrato concluído. 
08 

Gerente ou Coordenador de Planos de Recursos Hídricos do âmbito 

de Bacias e Regiões Hidrográficas. 02 (dois) pontos por contrato 

concluído. 

08 

Qualificação e 

experiência da 

equipe (equipe-

chave e equipe de 

apoio)* 

Profissionais como integrantes de Planos de Recursos Hídricos de 

âmbito nacional e estadual: 01 ponto por profissional. 
7 

Profissionais como integrantes de Planos de Recursos Hídricos do 

âmbito de Bacias e Regiões Hidrográficas: 01 ponto por 

profissional. 

7 

TOTAL 50 

* Exceto o Coordenador da equipe. 

 

Visando o atendimento à qualificação técnica, as empresas deverão observar as determinações metodológicas e 

diretrizes estabelecidas neste Projeto Básico e apresentar em suas Propostas Técnicas, para o desenvolvimento dos 

trabalhos, as informações descritas a seguir, as quais poderão obter as seguintes pontuações (até 50 pontos): 

 

CONTEÚDO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

I. Descrição do conhecimento do Objeto da Licitação quanto (até 20 pontos): 

20 

a) à Legislação do Estado do Pará pertinente (até 5 pontos), 

b) ao conceito e abrangência de um Plano de Recursos Estadual de Hídricos (até 5 pontos), 

c) às características gerais pertinentes aos recursos hídricos do Estado do Pará (até 5 

pontos), 

d) aos contextos: ambiental, cultural, social, econômico e político do Estado do Espírito 

Santo nos quais o Plano Estadual de Recursos Hídricos se insere (até 5 pontos). 

II. Procedimentos metodológicos, incluindo aqueles já definidos no Projeto Básico, a 

serem utilizados para o desenvolvimento dos seguintes trabalhos (até 30 pontos): 

30 

PRODUTO 1: Proposta de bases metodológicas para a elaboração do PERH/PA (até 5 

pontos); 

Produto 2 - Diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará (até 5 pontos); 

Produto 3 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao diagnóstico 

dos recursos hídricos no Estado do Pará (até 5 pontos); 

PRODUTO 4: Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA (até 5 pontos); 
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PRODUTO 5: Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao 

prognóstico e cenários dos Recursos Hídricos no Estado do Pará (até 2,5 pontos); 

Produto 6 - Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA (até 2,5 pontos); 

Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes às diretrizes, programas, 

metas e mecanismos para o monitoramento e avaliação da implementação do PERH/PA 

(até 2,5 pontos); 

PRODUTO FINAL: Documento consolidado, sumário executivo e banco de dados do 

PERH/PA (até 2,5 pontos); 

TOTAL 50 

 

A qualificação e experiência dos profissionais da equipe-chave serão comprovadas mediante apresentação de 

currículo resumido e de atestados e declarações fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e cópias de 

diplomas/certificados.  

Os currículos dos técnicos deverão ser assinados e acompanhados de uma declaração contemplando a ciência da 

sua participação na equipe-chave e parecer afirmando que estão de acordo com o teor da proposta técnica.  

Os atestados e declarações deverão conter os dados para contato com os responsáveis por sua emissão.  

A proponente deverá se responsabilizar pela manutenção da equipe-chave com o perfil técnico exigido no 

presente TDR durante toda a execução do projeto. 

23. AVALIAÇÃO DO QUESITO PREÇO DA PROPOSTA 

 

Especificações para avaliação do critério Preço 

PREÇO  PONTUAÇÃO 

1º Menor Preço 100 

2º Menor Preço 90 

3º Menor Preço 80 

4º Menor Preço 70 

A partir do 5º Menor Preço 60 

 

O julgamento das Propostas de Preços dos Licitantes classificados será realizado de acordo com o procedimento 

a seguir descrito. 

NP = 100 x (MP/PP), sendo:  

NP = Nota de Preço  

MP = Menor Preço ofertado entre as classificadas 

PP = Preço Proposto pelo proponente  

 

Nota Classificatória Final  
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A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas 

técnica e preço, de acordo com a seguinte fórmula:  

NF = [(0,7 x NT) + (0,3 x NP)], onde:  

NF = Nota Final  

NT = Nota Técnica  

NP = Nota de Preço  

 

Será considerado vencedor o licitante que obtiver a maior Nota Final.  

Em caso de empate entre propostas, a classificação far-se-á por sorteio na presença de todos que comparecerem 

ao certame.  

Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das propostas até a sua 

abertura. A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas de todas as sessões e elaborará os demonstrativos da 

apuração das propostas.  

Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte ordem:  

a) houver discrepância entre os valores propostos, prevalecerá o montante por extenso;  

b) erro de transcrição das quantidades para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o 

preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;  

c) erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço 

unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;  

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma;  

 

Se o licitante não aceitar a correção do erro, sua proposta será rejeitada.  

Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta licitação por meio de comunicação 

pela Imprensa Oficial. 

 

 

      ___________________________________                  _________________________________ 

               Responsável pela Unidade                                      Responsável pela Elaboração 

                                                                                                            do Projeto Básico 
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ANEXO III - DECLARAÇÕES 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º DA CF 

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

(em papel timbrado da firma) 

 

 Em cumprimento ao disposto no art. 27, V da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99, 

declaramos sob as penalidades legais e futura rescisão contratual que inexiste em nossa empresa empregado menor de 18 

anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos desenvolvendo qualquer trabalho (salvo 

em condição de aprendiz, a partir dos 14 anos – quando for o caso). 

 

 

Local ____ de __________ de 2017. 

 

                                    ________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

          MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(em papel timbrado) 

(Nome da empresa)...................................................., CNPJ ...................................., sediada (endereço 

completo)............................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores. 

(local e data) 

...................................................................................................... 

(nome e número da Carteira de Identidade ou documento legalmente aceito do responsável da empresa) 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DO EDITAL 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a Concorrência nº ............./2017 -SEMAS.  

CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX – NOME DA EMPRESA 

 

Local, ___ de _______ de 2017. 

 

............................................... 

Assinatura do Representante da Empresa 

        

   MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu representante 

legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ e inscrito no CPF nº _____________, 

DECLARA: 

 

(     ) que possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de 

deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 

11.06.2008). 

 

(      ) que não possui em seu quadro pessoas portadoras de deficiência por não atingir o percentual mínimo de 

5% exigido no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008) 

Local................de.....................de 2017 

................................................ 

Assinatura do Representante da Empresa 
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 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

REF: CONCORRÊNCIA ................ – SEMAS 

 

O Sr. __________________________________________, portador do RG nº ___________________, expedido 

em ______________, CPF nº ______________________, como Representante constituído da Empresa 

________________________________________, para fins do disposto no Edital de Concorrência nº ......../2017, declara, 

sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

1 - a proposta apresentada para participar na Concorrência nº ......./2017, foi elaborada de maneira independente pela 

empresa __________________ e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 14/2014, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

2 - a intenção de apresentar a proposta para participar da Concorrência nº......./2017, não foi informada, discutida com ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº ....../2017, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

3 - que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da Concorrência nº ......../2017, quanto a participar ou não da referida licitação; 

4 - que o conteúdo da proposta apresentada para a Concorrência nº ......../2017, não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 

....../2017, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

5 - que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº ....../2017, não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SEMAS antes da abertura oficial das 

propostas; e 

6 - que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 

 

 

 

 

 

Belém,      de                           de 2017 

 

 

 

 

________________________________ 

Representante Legal do Licitante 
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CONCORRÊNCIA Nº ........./2017-SEMAS 

 

ANEXO IV – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-  

NESTA 

 

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 Em atendimento a Concorrência nº ......../2017-SEMAS, que objetiva a Contratação de serviço especializado 

para desenvolvimento e implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado do Pará com 

ênfase na modernização geral dos procedimentos que envolvem a expedição de atos autorizativos de uso de 

recursos hídricos, apresentamos nossa proposta nas seguintes condições: 

01) -  Preço Global: R$ _____._____,___ (POR EXTENSO); 

02) -  Prazo de Execução: __________ dias; 

03) -  Prazo de Validade: __________ dias; 

04) -  Condições de Pagamento: 

05) -  Banco, agência e número da conta-corrente; 

06) -  Nome completo e todos os dados do responsável que assinará o Contrato.      

       Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos no referido Edital. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

 

 CONTRATO Nº XXX/2017-SEMAS/PA 

CONCORRÊNCIA Nº XXX/2017 

PROCESSO N° 46374/2016-SEMAS/PA 

  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMAS E A EMPRESA 

xxxxxxxxxxx, DA FORMA COMO ABAIXO MELHOR 

SE INFERE. 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

34.921.783/0001-68, Inscrição Estadual nº 15.174.386-0, com sede na Trav. Lomas Valentinas, nº 

2717, Bairro do Marco, CEP 66095-770, em Belém do Pará neste ato representado por seu 

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, nomeado ordenador de despesas 

através da Portaria n.º 00336/2016-GAB/SEMAS, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará - 

DOE/PA n° 33.082 de 07 de março de 2016, Sr. CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA, brasileiro, 

portador da cédula de identidade n° 2451614 - PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o n° 410.517.342-

15, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº, com endereço , s/n, , CEP:  neste ato representada por seu 

Representante Legal, Sr, portador da Cédula de Identidade C.I. nº, CPF sob o Nº., doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, conforme as exigências 

previstas no Edital e de acordo com as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente se 

outorgam e se obrigam a cumprir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM  

  

1.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatório nº 46374/2016, na 

modalidade de Concorrência nº 003/2017-SEMAS. 

1.2 As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

de 21/06/93 e alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/94, as quais a CONTRATANTE e 

CONTRATADA estão sujeitas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  E SUA VIGÊNCIA 

 

2.1. Do Objeto: 

2.1.1. Este contrato tem como objeto a Contratação de consultoria especializada de pessoa 

jurídica para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará 

(PERH-PA). 

 

2.2. Da Vigência: 

2.2.1. A Licitante vencedora será convocada a assinar o termo de contrato ou instrumento 
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equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na legislação vigente, podendo solicitar sua prorrogação por igual 

período, por motivo justo e aceito pela Administração. 

2.2.2. Se a licitante vencedora doravante denominada Contratada, não atender a convocação do 

subitem 14.1. do Projeto Básico, é facultado a Contratante convocar as licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação para celebrar o contrato, após a negociação, para que seja obtido um 

menor preço, sujeitando-se a licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

2.2.3. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses corridos, contados a partir 

da data da sua assinatura. 

2.2.4. Caso seja necessário, o contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma da 

lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO 

 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS E DIRETRIZES DE TRABALHO: 

 A elaboração do PERH/PA deverá considerar as seguintes diretrizes de trabalho: 

 Propor estratégia de processos participativos envolvendo as entidades do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituições públicas, setores usuários 

de recursos hídricos e sociedade, em cada uma das fases do processo de elaboração do 

PERH/PA; 

 Desenvolver um plano de comunicação e mobilização social para a elaboração do 

PERH, de forma a divulgar informações pertinentes e receber, de maneira ordenada, as 

contribuições geradas durante todo o processo; 

 Divulgar os documentos referentes ao PERH/PA em linguagem clara, apropriada e 

acessível, utilizando também o ambiente virtual, aos diversos públicos; 

 Propor mecanismos de gerenciamento, monitoramento e avaliação do PERH/PA que 

subsidiarão os processos de revisão/atualização do Plano; 

 Definir periodicidade da revisão/atualização do PERH/PA, considerando o horizonte de 

planejamento e as especificidades locais; 

 Seguir as diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), assim como suas 

Prioridades, buscando a articulação entre as ações dos Estados e a estratégia nacional 

para gestão dos recursos hídricos; 

 Observar os Planos Estratégicos de Recursos Hídricos desenvolvidos pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) para a Margem Direita do Amazonas e para o Tocantins-

Araguaia, buscando a utilização e a compatibilização da base de dados levantada sobre 

o diagnóstico e prognóstico dos recursos hídricos, assim como das unidades de gestão 

de recursos hídricos definidas; 

 Considerar os demais planos, programas, projetos e estudos existentes relacionados à 

gestão ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento regional, ao uso do solo, à 

gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, incidentes na área do PERH/PA; 
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 Considerar a interface dos recursos hídricos com as zonas de amortecimento e 

Unidades de Conservação existentes no Estado, tanto as federais, como as estaduais e 

municipais; 

 Propor medidas para o aprimoramento das estruturas, processos e instrumentos de 

gestão de recursos hídricos no Estado; 

 Ser orientado por uma estratégia de implementação que compatibilize os recursos 

financeiros com as ações previstas, bem como a sustentabilidade hídrica e operacional 

das intervenções propostas; 

 Assegurar a plena e efetiva participação das partes interessadas nas consultas públicas, 

inclusive povos indígenas e comunidades locais, considerando suas preocupações e 

interesses; 

 Evitar incentivos perversos, minimizar impactos negativos e promover cobenefícios 

ambientais; 

 Contemplar, em todas as etapas do projeto, os aspectos socioambientais previstos na 

legislação vigente.   

Estas orientações foram formuladas com base na Lei Federal nº 9.433 de 1997, Cap. IV, 

Seção I “Dos Planos de Recursos Hídricos”; na Resolução CNRH nº 145 de 2012, que estabelece 

diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; na Lei 

Estadual nº 6.381/01, em especial os artigos de 5 a 8; e na Resolução 05 do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Pará, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 

3.2. ESCOPO DO TRABALHO 

3.2.1. Os serviços a serem contratados estão organizados em oito grandes etapas de trabalho, 

articuladas entre si, de modo a assegurar uniformidade da base de informações e de critérios de 

desenvolvimento de análise, mas orientadas para objetivos diferenciados. As etapas correspondem 

à consecução dos seguintes produtos:  

 

Produto 01 Proposta de bases metodológicas para a construção do PERH/PA. 

Produto 02 Diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

Produto 03 Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes ao 

diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará. 

Produto 04 Proposição de Prognóstico e Cenários do PERH/PA. 

Produto 05 Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes ao 

prognóstico e cenários dos recursos hídricos no Estado do Pará. 

Produto 06 Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA. 

Produto 07 Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes às 

diretrizes, programas, metas e mecanismos de monitoramento e 

avaliação da implementação do PERH/PA. 

Produto Final Documento consolidado, sumário executivo e banco de dados do 

PERH/PA. 

 

3.2.2. O tema das mudanças climáticas e o consequente aumento da variabilidade hidrológica e da 

vulnerabilidade associada deverão ser considerados nos produtos do diagnóstico, prognóstico e 
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cenarização, bem como no produto de diretrizes, programas e metas, em especial no que se refere 

à adoção de medidas de adaptação. 

3.2.3. No próximo item, são descritos os produtos, as atividades a serem cumpridas e indicações 

metodológicas gerais para cada um. 

 

3.3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES. 

3.3.1. A primeira atividade da CONTRATADA será a participação em reunião de partida com a 

CONTRATANTE, que deverá acontecer até o quinto dia após a emissão da Ordem de Serviço e 

terá por objetivo fornecer orientações, esclarecer dúvidas, pactuar prazos para o desenvolvimento 

das atividades. 

3.4. PRODUTO 01: Proposta de bases metodológicas para a construção do PERH/PA. 

3.4.1. Este produto compreenderá todo o conjunto de ações preparatórias, incluindo a mobilização 

e apresentação da CONTRATADA para prestação dos serviços objeto do Projeto Básico, a 

definição das bases metodológicas para a construção do PERH/PA, a alocação de materiais e 

equipamentos, a programação dos contatos e das reuniões de acompanhamento dos serviços 

contratados pela CONTRATANTE.  

3.4.2. Deverão ser propostas as bases metodológicas para elaboração do PERH/PA, que 

envolverá a participação dos atores do sistema de gestão dos recursos hídricos no Estado e da 

sociedade em geral. A CONTRATADA deverá propor metodologia para as consultas públicas, que 

terão como objetivo a apresentação e coleta de contribuições para os Produtos 02, 04 e 06. Deverá 

ser informada, também, a estrutura preliminar do formato do Banco de Dados para ser consolidado 

e preenchido com os dados levantados ao longo do trabalho de elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

Conteúdo mínimo: 

 Fontes de dados e informações sobre o Estado do Pará; 

 Caracterização do Estado do Pará; 

 Analise do contexto legal e institucional da Gestão dos Recursos Hídricos no Estado; 

 Conceitos norteadores e diretrizes gerais da elaboração do PERH/PA; 

 Organização e condução do processo de mobilização social; 

 Plano de comunicação para o processo de elaboração do PERH/PA com estratégias de 

mobilização e Educação Ambiental; 

 Metodologia das consultas públicas previstas para a elaboração do PERH/PA; 

 Detalhamento do planejamento espacial para a elaboração do PERH/PA; 

 Proposta de articulação e compatibilização do PERH/PA com os Planos Estratégicos de 

Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Amazonas (2010-2030) e do 

Tocantins-Araguaia (2009-2025), desenvolvidos pela ANA; 

 Proposta de articulação e compatibilização do PERH/PA com as políticas e planos setoriais; 

Proposta de articulação do PERH/PA com o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. 

3.4.3. Atividades:  

a) Levantamento e sistematização de dados bibliográficos. 

3.4.3.1. Esta atividade visa realizar um levantamento inicial sobre as principais fontes de 

informação que serão utilizadas pela CONSULTORA, referentes aos meios físico, biótico, 

econômico, social do Estado do Pará, que servirá de base para a elaboração do Produto 02 e para 
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orientar os demais produtos. Uma atividade inicial consistirá no contato da CONTRATADA com 

órgãos públicos, notadamente a SEMAS/PA, para elenco e obtenção de bases de dados e 

informações a serem utilizados. 

3.4.4. Proposta e estruturação do Banco de Dados. 

3.4.4.1. Todos os dados levantados ao longo do trabalho deverão ser sistematizados e 

armazenados em um banco de dados que permita, por intermédio de um Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGDB), a consulta e o acesso às informações ou a indicação da sua localização. 

As informações que forem passíveis de representação geográfica deverão ser armazenadas em um 

banco de dados geográfico, para permitir a visualização dos elementos levantados em planos de 

informações de um Sistema de Informações Geográficos – SIG. A proposta de estruturação deverá 

seguir, minimamente, as especificações do Projeto Básico.  

3.4.5. Apresentação dos resultados do Produto 01 em reunião do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Pará (CERH/PA). 

3.4.6. A reunião tem como objetivo apresentar ao CERH/PA as bases metodológicas para a 

construção do PERH/PA, para conhecimento e coleta de contribuições. A CONTRATADA, 

juntamente com a SEMAS/PA, estará encarregada da apresentação das informações deste 

Produto. Os ritos referentes a apresentação do Produto 1 encontram-se descritos nos itens 8 e 17.3 

do TDR. 

3.5. PRODUTO 02: Diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

3.5.1. O produto 02 deverá ser elaborado a partir dos dados secundários disponíveis atualizados. 

As fontes a serem utilizadas incluem dados bibliográficos, documentais e dados cartográficos 

procedentes de fontes oficiais, tais como instituições e organismos de âmbito local, regional, 

estadual ou federal. Neste produto será apresentada a situação atual do Estado de Pará em 

relação às demandas e disponibilidades hídricas, qualidade da água, uso e ocupação do solo, 

outorgas e usos de recursos hídricos, bem como análise das questões sociais, econômicas, 

políticas, legais e institucionais sobre o Estado. 

3.5.2. Atividades: 

a) Coleta de dados para o diagnóstico das disponibilidades hídricas no Estado. 

3.5.2.1. Esta atividade tem como objetivo levantar, inventariar e estudar os recursos hídricos, 

superficiais e subterrâneos, com vistas à avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade 

hídrica no Estado, de forma a subsidiar a proposição de medidas para o seu gerenciamento. Os 

dados deverão ser levantados tendo como base as 07 Macrorregiões Hidrográficas (MRHs), 

formadas pelas 26 Unidades Hidrográficas de Planejamento (UPLANs). 

3.5.2.2. Para a elaboração do diagnóstico, deverão ser utilizadas informações secundárias 

atualizadas, contidas em trabalhos já realizados por entidades públicas e privadas, que operam 

redes meteorológicas, hidrométricas e de qualidade das águas, complementados por estudos e 

análises específicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA.  

3.5.2.3. Na realização de estudos hidrológicos, a CONTRATADA deverá apresentar uma 

metodologia que permita avaliar as disponibilidades hídricas em vários pontos notáveis no território 

do Estado. No caso de insuficiência de informações, poderão ser aplicadas ferramentas de 

regionalização hidrológica.  
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3.5.2.4. A metodologia de avaliação da hidrologia do Estado deverá permitir identificar, em 

diferentes escalas, vazões de referência específicas que permitam a estimativa de riscos para a 

manutenção de balanço hídrico satisfatório. 

3.5.2.5. Para as águas subterrâneas, a CONTRATADA deverá conceber uma avaliação das 

disponibilidades hídricas mediante metodologia que considere as reservas explotáveis em cada 

região, levando em consideração aspectos ambientais.  

Conteúdo mínimo do item a: 

 Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, considerando os aspectos físicos, 

químicos, biológicos, antrópicos, sociais e ambientais. 

 Caracterização das variáveis de monitoramento hidrometereológico, apresentando a análise 

das condições de monitoramento pluviométrico, fluviométrico, climatológico, de qualidade da 

água e de sedimentos, em âmbito estadual e federal no território paraense. 

 Avaliação das disponibilidades qualiquantitativas das águas superficiais e subterrâneas, 

incluindo cartas temáticas georreferenciadas que, em conjunto com funções matemáticas, 

gráficos, tabelas, dentre outros, permitam uma estimativa espacial da disponibilidade das 

águas. A avaliação da qualidade de água considerará os parâmetros físicos, químicos, 

bacteriológicos, biológicos e hidrobiológicos, verificando a conformidade com a legislação 

em vigor (Estadual e Federal). 

 Elaboração de relatório temático da disponibilidade hídrica das MRHs, em termos de 

quantidade e de qualidade das águas, contendo: avaliação da disponibilidade 

qualiquantitativa dos recursos hídricos superficiais, com indicações de regiões onde exista 

risco de inundações, de escassez de água e de comprometimento da qualidade; de trechos 

favoráveis à manutenção e restauração da biodiversidade das bacias e de ocorrência de 

espécies vetoras de doenças de veiculação hídrica e de importância sanitária. 

 Caracterização hidroquímica das unidades aquíferas, com base em dados estatísticos e 

softwares, para a classificação química das águas subterrâneas. 

 Caracterização das áreas mais favoráveis à captação subsuperficial, além das principais 

restrições ao aproveitamento desse recurso hídrico do ponto de vista qualiquantitativo. 

 Levantamento de estudos de gestão de águas subterrâneas, visando ao mapeamento da 

vulnerabilidade à poluição, a delimitação de áreas destinadas à sua proteção, o controle e o 

monitoramento. 

 Levantamento dos impactos da mineração e do garimpo sobre a qualidade e quantidade da 

água. 

b) Coleta de dados para o diagnóstico do uso e ocupação da terra, inclusive zonas 

costeiras. 

3.5.2.6. Esta atividade consiste na definição do quadro atual de demanda hídrica no Estado, a 

partir de análises qualiquantitativas das demandas atuais relacionadas aos diferentes usos.  

Deverão ser considerados todos os tipos de demandas hídricas existentes nas MRHs e respectivas 

UPLANs, incluindo usos consuntivos e não consuntivos e, ainda, opções relacionadas a demandas 

para proteção e conservação dos recursos hídricos.  

3.5.2.7. A caracterização dos usos múltiplos deverá ser realizada a partir da análise da evolução 

das atividades produtivas e da dinâmica cultural, temporal e espacial dos padrões de uso e 

ocupação da terra. Deverão ser considerados estudos já realizados e dados de sensoriamento 
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remoto aliados às informações levantadas nos cadastros de usuários da água e demais 

informações relativas aos setores usuários da água.  

3.5.2.8. Deverão ser identificados e caracterizados os diferentes tipos de uso e ocupação da terra, 

inclusive das zonas costeiras, conforme seu grau de relevância para o aproveitamento dos recursos 

hídricos, corpos d´água ou trechos de tomada de água e as fontes de poluição pontual e difusa que 

interferem na disponibilidade hídrica. 

3.5.2.9. Para o mapeamento e análise de distribuição espacial da cobertura vegetal e do uso e 

ocupação da terra, deverão ser utilizadas imagens de satélite obtidas no máximo um ano antes da 

data de início dos estudos, com resolução compatível com a escala exigida, sendo analisadas 

previamente pelo Grupo Técnico - GT de acompanhamento do PERH/PA. 

Conteúdo mínimo do item b: 

 Estimativa de demanda por recursos hídricos superficiais e subterrâneos, considerando os 

diferentes usos, inclusive o ambiental. 

 Inventário e balanço entre disponibilidade e demanda atual dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos existentes e potenciais. 

 Avaliação da situação atual das diferentes Macrorregiões Hidrográficas e Unidades de 

Planejamento do Estado quanto ao balanço hídrico, considerando não apenas uma visão 

estática, mas uma análise dos riscos referentes às disponibilidades e demandas, 

relacionando os usos de recursos hídricos em cada bacia, identificando os usuários 

preponderantes, os usos mais impactantes, as correlações entre a base física e o universo 

de usuários, as principais fontes de poluição difusa, entre outros elementos. 

 Realização de diagnóstico e avaliação dos sistemas de abastecimento humano urbano e 

rural. 

 Mapeamento da vulnerabilidade e risco de contaminação das águas subterrâneas, 

considerando o uso e ocupações da superfície para representar o tipo e a densidade da 

carga de contaminantes. Este mapeamento poderá ser detalhado em uma carta de uso 

atual, com ênfase nas atividades potencialmente poluidoras. 

 Mapeamento e análise da distribuição espacial dos tipos de ocupação da terra nas bacias, 

das áreas de preservação legal e dos remanescentes da cobertura vegetal. 

 Interpretação dos padrões de uso e ocupação da terra, identificados nos mapas de uso do 

solo, da cobertura vegetal e das áreas de preservação legal, a serem produzidos em papel e 

arquivos vetorizados. 

 Os resultados da análise dos padrões de uso e ocupação da terra deverão ser apresentados 

com base no Projeto TerraClass (2010) do Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais (INPE), 

que produz as seguintes classes: Floresta, Hidrografia (que deverá ser subdividida, 

destacando obrigatoriamente as áreas de barragens e massas d’água), Vegetação 

Secundária, Não floresta, Desflorestamentos do ano de análise, Agricultura Anual, Mosaico 

de Ocupações, Pasto Limpo, Pasto Sujo, Regeneração com Pasto, Pasto com Solo 

Exposto, Mineração, Área Urbana, Outros, Área Não Observada, seguindo as orientações 

do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC - Decreto nº 89.817 de 20 de Junho de 1984) para 

a escala mínima de 1:500.000, a fim de subsidiar a proposição de programas de manejo, de 

conservação da biodiversidade e de recomposição da cobertura vegetal em áreas 

degradadas, a serem detalhados no PERH/PA. 
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 Avaliação dos sistemas de tratamento dos esgotos sanitários existentes, relacionando-os 

aos dados relativos à geração atual de esgotos, lançamentos em trecho ou segmento do 

curso de água receptor. 

 Avaliação da contaminação dos corpos d’água por efluentes industriais, mercúrio, lixo e 

resíduos sólidos em geral, drenagem pluvial e outras situações insalubres. 

 Espacialização dos principais pontos de contaminação por resíduos líquidos e sólidos e 

situações agressivas, com legenda que caracterize o grau e o tipo da agressão sobre a 

quantidade e qualidade das águas superficiais, além de riscos para os mananciais 

subterrâneos. 

 Análise da situação atual de crescimento do setor industrial, avaliando a sua demanda 

hídrica e lançamento de efluentes nos corpos d’água. 

 Avaliação da atividade mineraria no Estado, abordando os métodos empregados nos 

processos de lavra, beneficiamento e controle ambiental, bem como identificando os 

impactos da atividade sobre os corpos d’água da região. 

 Análise da evolução da pesca, das suas tradições no Estado e nas MRHs e UPLANs e de 

sua importância econômica. 

 Avaliação da situação atual da aquicultura, sua tipologia e os efeitos dos processos 

tecnológicos utilizados sobre os recursos hídricos. 

 Avaliação das condições de saúde da população relacionadas às doenças de veiculação 

hídrica. 

 Avaliação do setor agropecuário, com indicação de áreas prioritárias e estimativa da 

demanda hídrica das principais culturas. Análise da evolução do setor e sua distribuição no 

espaço regional. Análise da tecnologia utilizada na irrigação, identificando sua adequação 

às disponibilidades hídricas. 

 Avaliação do comprometimento dos recursos hídricos por MRH para o atendimento à 

demanda de geração de energia e das ações de manejo direcionadas ao uso múltiplo dos 

recursos hídricos. 

 Análise das condições do transporte hidroviário e das possibilidades de utilização dos 

cursos d´água regionais para o desenvolvimento desse setor. 

 Avaliação da realidade e do potencial de exploração dos recursos hídricos no Estado, 

associado às atividades de turismo e lazer. 

 Mapeamento e análise dos ecossistemas aquáticos singulares com elevada biodiversidade, 

espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

 Análise da problemática relacionada aos recursos hídricos no Estado, identificando o grau 

de criticidade em termos de aproveitamento da água, o conjunto de usuários e as relações 

de conflito ou sinergia entre estes em cada uma das MRHs do Estado. 

3.5.2.10. Coleta de dados secundários, tratamento e consolidação com vistas à verificação da 

variabilidade hídrica, inclusive considerando os efeitos das mudanças climáticas e das 

vulnerabilidades associadas à água. 

3.5.2.11. As ocorrências de variação natural do clima e/ou de mudança do clima podem implicar 

em mudanças na distribuição, frequência e intensidade da precipitação. Consequentemente, a 

distribuição espaço-temporal dos recursos hídricos, e todas as atividades socioeconômicas dela 

dependentes poderão ser afetadas. Essas alterações podem ter rebatimentos sob vários aspectos, 
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quais sejam: a) demanda de água: picos de demanda em períodos muito secos; b) disponibilidade 

de água: vazão dos rios e níveis freáticos; c) qualidade da água; d) intensidade e frequência dos 

eventos extremos: cheias e secas; e) no ecossistema; f) entre outros. 

3.5.2.12. Considerando isto, nesta atividade deverão ser compiladas e sistematizadas as principais 

informações disponíveis referentes ao tema mudanças climáticas, variabilidade climática e de 

adaptação às mudanças do clima, com vistas a inserir a temática no PERH. 

Conteúdo mínimo do item c: 

 Apresentar um panorama dos principais modelos relacionados às mudanças climáticas e de 

variabilidade do clima, demonstrando as principais projeções para a região amazônica e, 

caso existente, para o Pará. 

 Avaliação dos padrões de precipitação, analisando se houve alterações significativas, e 

possíveis reflexos na disponibilidade, definindo as bacias críticas. 

 Levantamento das principais ações, programas e políticas em curso, no país e no Estado do 

Pará voltado a questão das mudanças climáticas e de vulnerabilidade climática. 

 Apresentar os  potenciais impactos nos usos da água e reflexos na gestão dos 

recursos hídricos, tendo em vista o cenário de mudanças climáticas. 

 Avaliar o aumento dos eventos hidrológicos críticos (enchentes, inundações, seca), que 

deve ser analisado em conjunto com os conceitos de exposição e vulnerabilidade das 

populações. 

 Elencar mecanismos e instrumentos de gestão que possam auxiliar na adaptação e/ou na 

minimização dos efeitos das mudanças climáticas. 

3.5.2.13. Coleta de dados para a caracterização de barragens 

3.5.2.14. Esta atividade tem como objetivo levantar, inventariar e avaliar, a partir de dados 

secundários, as barragens existentes, em construção ou planejadas de mineração; geração de 

energia; abastecimento de água; resíduos industriais e outros usos relevantes (como irrigação e 

controle de cheias).A caracterização das barragens deverá abordar o impacto dessas estruturas de 

engenharia nos recursos hídricos, como o risco de rompimento e de contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas, bem como na dinâmica do regime hidrológico. Deverão ser 

considerados levantamentos e cadastros realizados pelos entes federados (União, Estado e 

Municípios) e instituições com expertise no assunto. 

3.5.2.15. Conteúdo mínimo do item d: 

 Levantamento e inventário das barragens existentes, em construção ou planejadas de 

mineração; de geração de energia; de abastecimento de água; de resíduos industriais e de 

outros usos relevantes; inclusive rompimentos ocorridos, de forma que estejam agrupadas 

por MRHs e UPLANs, incluindo i) inventário das principais barragens no Estado; ii) ano de 

construção e órgão responsável por sua manutenção e operação, tal qual a frequência das 

inspeções e iii) situação atual dos empreendimentos, com análise dos impactos nos 

recursos hídricos, iv) identificação da entidade fiscalizadora. 

 Avaliação das barragens contemplando a análise das possíveis consequências no caso de 

rompimento, em relação à contaminação das águas superficiais ou subterrâneas, bem como 

à interferência na dinâmica do regime hidrológico. 

3.5.2.16. Coleta de dados referentes à atividade garimpeira. 
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3.5.2.17. Esta atividade tem como objetivo levantar, inventariar e estudar áreas relevantes de 

garimpo no Estado, contemplando as principais fontes poluidoras, bem como as áreas instaladas às 

margens de rios, que causem impactos significativos na qualidade ou quantidade da água. A 

atividade garimpeira no Pará é difundida em função da geodiversidade da região e de 

características intrínsecas à mineração de metais preciosos. Pela forma de ocorrência desses 

recursos minerais na região, em maior proporção em leitos de rios, é relevante que seja realizado 

inventário com vistas a caracterizar as áreas de maiores impactos ambientais da atividade 

garimpeira nos recursos hídricos. 

Conteúdo mínimo do item e: 

 Avaliação da atividade garimpeira no Estado que cause impactos significativos nos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, em consonância com os levantamentos e cadastros 

realizados pelo Estado, Municípios, Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio); 

 Análise dos métodos empregados nos processos de lavra, beneficiamento e controle 

ambiental, identificando os impactos socioambientais da atividade em relação à qualidade e 

quantidade de água; 

 Avaliação da contaminação dos corpos d´água por resíduos provenientes da atividade 

garimpeira. 

3.5.2.18. Coleta de dados para o diagnóstico da dinâmica social, econômica, ambiental, 

política, legal e institucional do Estado e suas influências nos recursos hídricos. 

3.5.2.19. Esta atividade consiste na avaliação da dinâmica social, econômica, política, legal e 

institucional do Estado, em suas interfaces com a gestão de recursos hídricos, tendo como base a 

divisão hidrográfica estadual, identificando e integrando os elementos básicos que permitirão a 

compreensão da estrutura de organização da sociedade nas MRHs e UPLANse a identificação de 

atores e segmentos setoriais estratégicos a serem envolvidos no processo de mobilização social 

para a elaboração do PERH/PA e na gestão dos recursos hídricos do Estado. Para o 

desenvolvimento da atividade deverão ser identificadas as lideranças dos segmentos 

representativos: governo, setores usuários da água e entidades civis atuantes ou com potencial de 

parceria para o processo de comunicação e de mobilização social, inclusive populações 

tradicionais, indígenas e quilombolas. 

Conteúdo mínimo do item f: 

 Levantamento da situação da implementação dos instrumentos, bem como dos processos 

de gestão de recursos hídricos no Estado.  

 Identificação de aspectos econômico-sociais por MRHs, como a demografia bem como a 

caracterização das atividades econômicas, a evolução dos indicadores de desenvolvimento 

e o crescimento apresentado em relação ao resto do país entre outros elementos que 

constituem as bases para a estruturação dos cenários futuros em contextos factíveis. 

 Análise das formas de atuação, de interação e de superposição de competências das 

instituições no exercício de suas atribuições, associada à análise dos instrumentos legais 

que dão suporte ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, identificando eventuais 

lacunas que deverão ser preenchidas pelo Estado para a estruturação do sistema. 
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 Caracterização dos grupos representantes dos padrões culturais e antropológicos presentes 

no Estado, avaliando sua situação atual e formas de organização. 

 Caracterização dos padrões culturais relacionados a processos produtivos (pesca, garimpo, 

pequena produção) e às minorias étnicas (grupos indígenas, quilombolas) presentes no 

Estado, dentre outros. 

 Mapeamento das populações indígenas e das organizações que as representam existentes 

nas Macrorregiões Hidrográficas do Estado. 

 Avaliação do sistema educacional do Estado e dos meios de comunicação existentes e suas 

capacidades de atuação como canais de difusão no processo de conscientização e 

mobilização da sociedade no contexto da gestão dos recursos hídricos. 

 Identificação e caracterização da estrutura política, grupos sociais e econômicos 

organizados, sua forma de atuação, alianças e grupos de pressão, diagnosticando as forças 

sociais presentes no Estado. 

 Análise das interfaces legais e institucionais existentes entre o sistema do Estado, o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e os Sistemas Estaduais de 

outros estados limítrofes, identificando os planos existentes para as bacias limítrofes na 

esfera federal (como o Plano Estratégico Tocantins-Araguaia e o Plano Estratégico de 

Recursos Hídricos da Margem Direita do Amazonas). As intervenções propostas nesses 

planos que possam interferir nas águas que banham o Estado deverão ser verificadas, 

buscando-se a compatibilização com os interesses dos estados e países vizinhos, assim 

como dos usuários, identificando pontos de conflito e possíveis soluções institucionais. 

 Avaliação da dinâmica social das diferentes MRHs, identificando e integrando os elementos 

básicos que permitirão a compreensão da estrutura de organização da sociedade e a 

identificação de atores e segmentos setoriais estratégicos a serem envolvidos no processo 

de mobilização social para a elaboração do PERH/PA e na gestão dos recursos hídricos do 

Estado. Deverão ser identificadas as lideranças dos segmentos representativos do governo, 

usuários da água e entidades civis atuantes, ou com potencial de parceria para o processo 

de comunicação e de mobilização social. 

 Análises temáticas, consolidando todas as informações dos estudos que compõem esse 

diagnóstico, identificando as forças políticas, sociais e econômicas atuantes no Estado, 

observando as MRHs, bem como de outros aspectos que constituem as bases para a 

estruturação do processo de mobilização social, de forma a garantir a participação da 

sociedade organizada na elaboração do PERH/PA. 

 Levantamento de informações sobre passivos ambientais significativos e com impacto nos 

recursos hídricos nas MRHs. 

3.6. PRODUTO 03: Consolidação dos resultados das Consultas Públicas referentes ao 

diagnóstico dos Recursos Hídricos no Estado do Pará. 

3.6.1. Atividades 

a) Realização de consultas públicas para apresentação do diagnóstico e coleta de 

contribuições por Macrorregiões Hidrográficas. 

3.6.2. Conforme orientação descrita no item 8 deste Projeto Básico, a CONTRATADA apresentará 

o Produto 02 nas quatro cidades-pólo previamente selecionadas pela SEMAS/PA: Altamira, Belém, 

Marabá, e Santarém. Nessas cidades deverão acontecer as consultas públicas para apresentação 
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dos resultados e a coleta de contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização do 

evento, bem como a divulgação e mobilização, porém é obrigatória a presença da CONTRATADA, 

minimamente o coordenador e um especialista, no evento para apresentação dos resultados da 

etapa e coleta de contribuições. 

b) Incorporação das contribuições das consultas públicas. 

3.6.3. Esta atividade diz respeito à incorporação de todas as informações do diagnóstico dos 

recursos hídricos e as apresentações realizadas nas consultas públicas, o registro das 

contribuições dos participantes, o registro fotográfico, a lista de presença e outros documentos 

considerados relevantes. As contribuições das consultas serão analisadas pelo GT e as demais 

orientações para o Produto 03 encontram-se descritas no item 08 do Projeto Básico. 

c) Apresentação dos resultados dos Produtos 02 e 03 em reunião do CERH/PA. 

3.6.4. A CONTRATADA apresentará junto com a SEMAS/PA os Produtos 02 e 03 para 

conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará – CERH/PA. 

As demais orientações e ritos para a reunião com o CERH/PA encontram-se descritas nos itens 8 e 

17.3 do Projeto Básico.  

3.7. PRODUTO 04: Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA. 

3.7.1. O produto referente ao prognóstico dos recursos hídricos deverá ser elaborado com base 

nos estudos apresentados na fase anterior, referente ao diagnóstico. Serão realizadas projeções 

das demandas hídricas em curto, médio e longo prazo, avaliação das demandas, perspectivas de 

crescimento das atividades e consumos do Estado, bem como do desenvolvimento de práticas 

agrícolas, aquicultura, pecuária, transporte hidroviário, geração de energia e usos múltiplos dos 

recursos hídricos. Para o prognóstico será adotada a metodologia de cenários, que articulará os 

dados coletados no diagnóstico com outras variáveis, que independem do sistema de gestão de 

recursos hídricos do Estado de Pará. Os cenários são instrumentos para ordenar as percepções 

acerca do ambiente e do contexto em que as decisões de gestão devem ser tomadas.  

3.7.2. Para o desenvolvimento da atividade deverão ser utilizadas informações contidas em 

trabalhos já realizados por entidades públicas e privadas que operam redes meteorológicas, 

hidrométricas e de qualidade das águas, complementados por estudos e análises específicos a 

serem desenvolvidos pela CONTRATADA, aliados a modelos matemáticos de simulação que 

“superponham” as demandas hídricas, em três cenários, cada um nos horizontes de curto (5 anos), 

médio (10 anos) e longo (20 anos) prazos.  

3.7.3. Devem ainda ser levados em consideração os estudos sobre variabilidade ou mudanças 

climáticas realizadas ou em andamento no Estado. 

3.7.4. Atividades: 

a) Elaboração do prognóstico dos recursos hídricos do Estado. 

3.7.5. Esta atividade inicia-se com a coleta de dados para o prognóstico dos recursos hídricos no 

Estado, observando a divisão hidrográfica do Estado, e consiste na definição do quadro potencial 

de demanda hídrica no Pará, a partir da análise das demandas atuais relacionadas aos diferentes 

usos setoriais e das perspectivas de evolução dessas demandas, estimadas a partir da análise das 

políticas, planos ou intenções setoriais de uso, controle e proteção dos recursos hídricos. 

Conteúdo mínimo do item a: 

 Projeções no curto, médio e longo prazos, das demandas hídricas das MRHs, assim como 

das bacias compartilhadas com outros Estados e dos possíveis conflitos de uso dos 

recursos hídricos. 

mailto:gelic.sema@gmail.com


 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMAS/PA 

Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, Bairro do Marco - CEP. 66.093.677 - Belém - PARÁ 
Fone/Fax: (0xx91) 3184-3376 – gelic.sema@gmail.com 

 

 

76 

 Avaliação das demandas projetadas em 03 cenários no curto, médio e longo prazos, por uso 

setorial e para a proteção e conservação ambiental. 

 Perspectivas da implementação dos instrumentos, bem como dos processos de gestão dos 

recursos hídricos no Estado, considerando os três cenários. 

 Perspectivas de crescimento do setor industrial e de saneamento básico (de acordo com a 

Lei Federal n°11.445 de 5 de janeiro de 2007), avaliando a demanda hídrica e o lançamento 

de efluentes nos corpos d´água. 

 Perspectivas de crescimento da atividade mineraria no Estado, frente às potencialidades 

das jazidas e aos investimentos previstos. 

 Perspectiva do potencial de crescimento e desenvolvimento da aquicultura no Estado e seu 

mercado. 

 Perspectiva do potencial de crescimento e desenvolvimento do setor portuário e de 

transporte do Estado. 

 Projeção do setor agropecuário e identificação do potencial de terras para o 

desenvolvimento da agricultura irrigada, com indicação de áreas prioritárias e estimativa da 

demanda hídrica das principais culturas. Incorporar a análise da evolução do setor e sua 

distribuição no espaço regional, bem como as possibilidades de expansão ou alternativas de 

produção. 

 Projeção do comprometimento dos recursos hídricos regionais para o atendimento à 

demanda de geração de energia e das ações de manejo direcionadas ao uso múltiplo dos 

recursos hídricos. 

 Possibilidades de utilização dos cursos de água regionais para o desenvolvimento do 

transporte hidroviário. 

 Possibilidades de utilização dos recursos hídricos no Estado em atividades associadas ao 

turismo e lazer. 

 Classificação de Áreas Estratégicas de Gestão, onde, em seus territórios, se dará, 

prioritariamente, a aplicação dos instrumentos de gestão. As Áreas Estratégicas de Gestão 

deverão agregar tipologias similares de problemas, para os quais as soluções propostas 

pelo PERH/PA deverão fazer frente. 

 b) Proposição de três cenários distintos das demandas e disponibilidades hídricas.  

3.7.6. A atividade refere-se à realização do balanço entre a disponibilidade e a demanda hídrica 

atual e análise das tendências de evolução das demandas, no espaço e no tempo, sem considerar 

qualquer intervenção, considerando as áreas estratégicas de gestão. Essa avaliação permitirá a 

identificação dos conflitos entre oferta e demanda hídrica e a análise e a justificativa de 

intervenções a serem projetadas em cenários alternativos, visando à otimização da disponibilidade 

qualiquantitativa. Os cenários deverão ser elaborados para as sete Macrorregiões Hidrográficas do 

Estado.  

3.7.7. Os cenários, em número de 3 (três), no contexto do PERH/PA, deverão ser entendidos 

como o resultado do confronto entre as disponibilidades e as tendências de evolução das 

demandas hídricas ao longo do tempo, considerando a variabilidade climática, o espaço territorial, 

com suas potencialidades e os planejamentos dos diversos setores da economia. 

3.7.8. A CONTRATADA deverá realizar o confronto entre a disponibilidade e a demanda de água, 

atual e projetada, para os diversos usos, incluindo análise de riscos de ocorrência de eventos 
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extremos, como enchentes e estiagens. Para a elaboração desta atividade deverão ser utilizados 

modelos matemáticos de simulação que “superponham” as demandas hídricas, nos horizontes de 

curto, médio e longo prazo, sobre as disponibilidades hídricas, variáveis no tempo e no espaço. A 

aleatoriedade do processo natural pode ser representada pelos registros das variáveis que o 

descrevem, observados ou sintetizados por modelos estocásticos. As alternativas metodológicas 

adotadas, incluindo os modelos que serão empregados, deverão ser descritas de forma que possa 

ser avaliada a adequação entre o que é proposto e o que é requerido. 

Conteúdo mínimo do item b: 

 Análise de evolução dos problemas hídricos de natureza quantitativa e qualitativa no 

Estado, para os horizontes de prazo estabelecidos abaixo, caso não seja implementada 

nenhuma intervenção. 

 Análise dos padrões de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de 

modificações dos usos e padrões de ocupação do solo e das políticas, planos, programas e 

projetos setoriais relacionados aos recursos hídricos. 

 Proposição de cenário tendencial, com a premissa da permanência das condições 

demográficas, econômicas e políticas prevalecentes, e de dois cenários alternativos 

adicionais. 

 Avaliação das demandas e disponibilidades hídricas dos cenários formulados. 

 Balanço entre disponibilidades e demandas hídricas com identificação de conflitos 

potenciais nos cenários. 

 Avaliação das condições da qualidade da água nos cenários formulados com identificação 

de conflitos potenciais. 

 Análise da variabilidade climática e suas implicações na gestão de recursos hídricos do 

Estado, particularmente quanto à disponibilidade hídrica. 

 Identificação das necessidades e alternativas de prevenção, ou mitigação das situações 

críticas identificadas, considerando a variabilidade climática. 

 Avaliação e mapeamento de áreas vulneráveis a eventos extremos. 

 Proposição de cenários visando à identificação de áreas inundáveis. 

 Apresentação de1 (um) cenário tendencial e 2 (dois) cenários alternativos de demandas 

hídricas, com as respectivas alternativas de intervenção, analisados por pelo menos 3 (três) 

períodos (5, 10 e 20 anos após a data dos estudos). 

 Identificação do cenário de referência para o qual o PERH orientará suas ações, que 

deverão ser integradas ao Plano Plurianual - PPA Estadual. 

 

3.8. PRODUTO 05: Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes ao 

prognóstico e cenários dos recursos hídricos do Estado do Pará. 

3.8.1. Atividades: 

a) Realização de consultas públicas para apresentação do Prognóstico dos Recursos 

Hídricos e coleta de contribuições por Macrorregiões Hidrográficas.  

3.8.2. Conforme orientação descrita no item 8 do Projeto Básico, a CONTRATADA apresentará o 

Produto 04 nas quatro cidades-polo previamente selecionadas pela SEMAS/PA: Altamira, Belém, 

Marabá e Santarém. Nestas cidades deverão acontecer as consultas públicas para apresentação 

dos resultados e a coleta de contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização do 
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evento, bem como a divulgação e mobilização, porém é obrigatória a presença da CONTRATADA 

no evento para apresentação dos resultados da etapa e coleta de contribuições. 

b) Incorporação das contribuições das consultas públicas. 

3.8.3. Esta atividade envolve a incorporação de todas as informações do prognóstico dos recursos 

hídricos, das apresentações realizadas nas consultas públicas, bem como a proposição de três 

cenários, sendo um tendencial e outros dois alternativos, com a identificação do cenário de 

referência para o planejamento estadual dos recursos hídricos. As contribuições das consultas 

serão analisadas pelo GT e as demais orientações para o Produto 05 encontram-se descritas no 

item 08 do Projeto Básico. 

c) Apresentação dos resultados dos Produtos 04 e 05 em reunião com o CERH/PA. 

3.8.4. A CONTRATADA apresentará junto com a SEMAS/PA os Produtos 04 e 05 consolidado para 

conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará – CERH/PA. 

As demais orientações e ritos para a reunião com o CERH/PA encontram-se descritas nos itens 8 e 

17.3 do Projeto Básico.  

 

3.9. PRODUTO 06: Propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA. 

3.9.1. O Produto 06 com a apresentação das metas e estratégias deverá também conter a 

proposição de programas e medidas, a fim de minimizar os principais problemas que dizem respeito 

aos recursos hídricos do Pará, assim como o custo das intervenções necessárias e os critérios para 

a priorização da sua implementação no curto, médio e longo prazo. Para tanto deverão ser 

consultados os Planos Plurianuais - PPAs vigentes do Governo Federal e do Estado, com vistas a 

sua compatibilização com o planejamento de recursos hídricos. 

3.9.2. Os programas do PERH/PA deverão definir prioridades, justificativas, objetivos, executores, 

investimentos, fontes possíveis de recursos e prazos de implantação. Também deverão ser 

abordados os aspectos relacionados a diretrizes para o enquadramento dos corpos d’água, à 

cobrança do uso da água, ao direito de concessão de outorgas, à conservação e recuperação de 

áreas de preservação permanente, ao Pagamento sobre Serviços Ambientais (PSA), à proteção e 

recarga de aquíferos, à criação do Fundo Estadual de Recursos Hídrico, à proposição de criação de 

áreas sujeitas a restrições de uso e identificação de áreas prioritárias para elaboração de estudo de 

vazão ecológica.  

3.9.3. O planejamento das ações deverá retratar o curto, médio e longo prazo, com a definição de 

prioridades de implementação, visando o gerenciamento dos recursos hídricos com os devidos 

suportes técnicos baseados nos cenários qualiquantitativos desenvolvidos. As diretrizes, metas e 

programas deverão levar em conta o horizonte de duração do plano, e considerar o diagnóstico dos 

principais problemas existentes e o balanço entre a oferta e a demanda por serviços ao longo do 

tempo.  

3.9.4. Atividades: 

a) Elaboração das propostas de diretrizes, programas e metas do PERH/PA.  

3.9.5. A partir dos resultados das etapas anteriores, deverão ser definidas as diretrizes de 

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, orientando as atividades dos programas e 

ações para o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

c) Elaboração das propostas, metas e programas do PERH/PA.  

3.9.6. Esta atividade consiste em determinar as metas e as estratégias do PERH/PA, incorporando 

o elenco de ações que contribuirão para o seu efetivo alcance, integradas ao PPA Estadual, 

mailto:gelic.sema@gmail.com


 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMAS/PA 

Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, Bairro do Marco - CEP. 66.093.677 - Belém - PARÁ 
Fone/Fax: (0xx91) 3184-3376 – gelic.sema@gmail.com 

 

 

79 

visando minimizar os principais problemas relacionados aos recursos hídricos e otimizar seus usos 

múltiplos. O PERH/PA deverá atender ao disposto na Seção I – Dos Planos de Recursos Hídricos – 

Capítulo IV da Lei Federal nº 9.433/97 e dos Art. 5° a 8° da Lei Estadual nº 6.381/01 e na 

Resolução 05 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará, definindo-se as metas e 

estratégias que o Plano buscará alcançar, nos horizontes de curto (5 anos), médio (10 anos) e 

longo (20 anos) prazos. Além das metas de processos necessários ao gerenciamento dos recursos 

hídricos, deverão ser propostas metas de resultados relacionados às ações propostas. A partir 

desse referencial deverão ser elaborados programas, projetos e medidas emergenciais a serem 

implementadas no Estado.  

3.9.7. A elaboração de programas de ação terão dois enfoques básicos: (i) programas de ação de 

cunho emergencial para responder às questões consideradas prioritárias nas MRHs; e (ii) 

programas de ação continuada de médio e longo prazos. 

3.9.8. Conteúdo mínimo do item b: 

 Propostas de metas e estratégias e do elenco das ações, consolidadas em programas, 

projetos e medidas emergenciais a serem implementadas a curto, médio e longo prazo. 

 Proposição de ações ou intervenções requeridas, organizadas em componentes, programas 

e subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, estimativas de custos das 

intervenções necessárias, inclusive seus custos de operação e manutenção, assim como os 

critérios de análise e priorização, fontes possíveis de recursos e prazo de implantação. 

 Proposição de medidas e de meios de execução necessários à articulação dos interesses 

do Estado com os interesses dos Estados e países vizinhos, no que se refere às demandas 

hídricas. 

 Proposição de diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão previstos na Lei 

Federal nº 9.433/97 e Lei Estadual nº 6381/01. 

 Proposição de arranjo ou recomendações de ordem institucional para aperfeiçoamento da 

gestão dos recursos hídricos e para implementação das ações requeridas. 

 Recomendações de ordem operacional para a implementação do PERH/PA. 

 Recomendações para a articulação do PERH com a Política Nacional de Educação 

Ambiental - PNEA (Lei nº 9.795/99 e Decreto 4.281/02) e Programa Nacional de Educação 

Ambiental – ProNEA. 

 Proposição de mecanismos para o monitoramento do PERH/PA, estabelecendo indicadores 

que permitam verificar o nível de execução das metas e ações propostas. 

 Proposição de mecanismos e periodicidade para a revisão do PERH/PA. 

 Recomendações gerais para os setores usuários, governamental e sociedade civil. 

 Proposição de programas de aperfeiçoamento tecnológico e de capacitação de recursos 

humanos, inclusive com aumento de produtividade e de valorização profissional, das 

equipes técnicas especializadas em recursos hídricos do Órgão Gestor. 

 Proposição de mecanismos de articulação do PERH/PA com os Planos Estaduais: Indústria 

e Comércio; Agricultura, Pecuária e Irrigação; Saneamento; Resíduos Sólidos; dentre 

outros, aportando subsídios a estes planos em relação aos temas de interesse para a 

gestão dos recursos hídricos. 

 Proposição de diretrizes e critérios para a participação financeira do Estado no fomento aos 

programas regionais relativos aos recursos hídricos, quando couber, definidos mediante 
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articulação técnica, financeira e institucional com a União, estados vizinhos e entidades 

internacionais de cooperação. 

 Recomendações para o aperfeiçoamento da participação da sociedade civil na formulação e 

implantação dos planos e programas de recursos hídricos. 

 Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos disponíveis. 

 Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos. 

 Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 Diretrizes e prioridades para conservação e recuperação ambiental de Áreas Críticas 

Degradadas e Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

 Diretrizes e critérios para a implementação de mecanismos de Pagamento por Serviços 

Ambientais como incentivo à conservação dos recursos hídricos. 

 Proposta de arranjo institucional para a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e 

sua viabilidade. 

 Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos 

recursos hídricos. 

 Proposta de controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios e 

proposições para lavra com menor impacto ambiental. 

 Proposição de intervenções ou medidas de adaptação à variabilidade climática. 

 Identificação de áreas prioritárias para a elaboração de estudos de vazão ecológica. 

 Diretrizes e critérios para propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de 

usos preponderantes. 

 Diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja tráfego de embarcações. 

 Diretrizes para o controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios. 

 Diretrizes para implantar, obrigatoriamente, os planos de contingência contra lançamentos 

e/ou derramamento de substâncias tóxicas ou nocivas em corpos de água, observando o 

disposto na Lei Federal 9.966 de 2000. 

 Propostas de estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a pesquisa, o 

planejamento, o mapeamento da vulnerabilidade à poluição, a delimitação de áreas 

destinadas a sua proteção, o controle e o monitoramento. 

 Objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Gestão de 

Recursos Hídricos. 

 Proposição de diretrizes para monitoramento onde houver risco de comprometimento da 

reserva por superexplotação ou onde as águas subterrâneas forem vulneráveis à 

contaminação. 

c) Propostas de mecanismos para o monitoramento e avaliação da implementação do 

PERH/PA. 

3.9.9. Proposição de mecanismo para o gerenciamento e implementação do PERH, com a 

definição de indicadores que possibilitem seu monitoramento, avaliação e atualização periódica, 

considerando minimamente os parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade.PRODUTO 07: 

Consolidação dos resultados das consultas públicas referentes às diretrizes, programas, metas e 

mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação do PERH/PA. 
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3.9.10. Atividades: 

a) Realização de consultas públicas para apresentação das propostas de diretrizes, programas 

e metas do PERH/PA e coleta de contribuições por Macrorregiões Hidrográficas. 

3.9.11. Conforme orientação descrita no item 08 do Projeto Básico, a CONTRATADA apresentará o 

Produto 06 nas cidades-polo previamente selecionadas pela SEMAS/PA: Altamira, Belém, Marabá 

e Santarém. Nestas cidades deverão acontecer as consultas públicas para apresentação dos 

resultados e a coleta de contribuições. A SEMAS/PA se responsabilizará pela organização do 

evento, bem como a divulgação e mobilização, porém é obrigatória a presença da CONTRATADA 

no evento para apresentação dos resultados da etapa e coleta de contribuições. 

3.9.12. Incorporação das contribuições das consultas públicas. 

3.9.13. Esta atividade envolve a compilação de todas as contribuições advindas das consultas 

públicas em relação às diretrizes, programas, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação 

da implementação, bem como das apresentações realizadas nas consultas públicas. As 

contribuições das consultas serão analisadas pelo GT e as demais orientações para o Produto 07 

encontram-se descritas no item 08 deste Projeto Básico. 

3.9.14.  Apresentação dos resultados dos Produtos 06 e 07 em reunião com o CERH/PA. 

3.9.15.  A CONTRATADA apresentará junto com a SEMAS/PA os Produtos 06 e 07 consolidado 

para conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará – 

CERH/PA. As demais orientações e ritos para a reunião com o CERH/PA encontram-se descritas 

nos itens 9 e 8 deste Projeto Básico.   

3.10. PRODUTO FINAL: Documento consolidado, sumário executivo e banco de dados do 

PERH/PA. 

3.10.1. Este produto é uma síntese de todos os outros produtos, apresentando as principais 

informações de forma clara, a fim de funcionar como uma ferramenta de trabalho para os gestores. 

O produto final apresentará a mensagem básica do Plano, as principais diretrizes, as intervenções 

apontadas e todos os temas de maior relevância de cada uma das etapas de elaboração do 

PERH/PA.  

3.10.2. Atividades: 

a) Elaboração do documento consolidado do PERH/PA.  

3.10.3. O Plano deverá ser estruturado minimamente considerando o escopo indicado abaixo e 

caberá à CONTRATADA promover complementações a este escopo, de acordo com a metodologia 

aprovada pelo GT referente ao Produto 2. O Produto Final deverá ser apresentado em linguagem 

clara e de fácil compreensão.  

Conteúdo mínimo item a: 

i. Panorama político-institucional da gestão dos recursos hídricos no Estado. 

ii. Síntese do diagnóstico dos recursos hídricos e da situação socioeconômica e ambiental do 

Estado. 

iii. Síntese dos cenários tendenciais e perspectivas para os recursos hídricos no Estado. 

iv. Diretrizes do PERH. 

v. Objetivos estratégicos do PERH/PA. 

vi. Estrutura dos programas e indicadores. 

vii. Mecanismos de articulação do PERH/PA com os Planos Estratégicos de Recursos Hídricos 

dos Afluentes da Margem Direita do Amazonas (2010-2030) e do Tocantins Araguaia (2009-
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2025) e dos Planos setoriais desenvolvidos no Estado de Pará, o Plano Nacional de QA, 

bem como o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (2006-2020). 

viii. Estratégias de implementação e arranjo institucional. 

ix. Definição de prioridades do PERH/PA. 

x. Mecanismos de gerenciamento, monitoramento e avaliação do PERH/PA. 

xi. Síntese do processo participativo e das consultas públicas. 

b) Elaboração de sumário executivo do PERH/PA. 

3.10.4. O Sumário Executivo é uma apresentação do PERH/PA, capaz de comunicar e esclarecer 

ao leitor sobre os principais conteúdos, diretrizes e ações previstas. Deverá reunir as principais 

informações dos produtos anteriores, com vistas a orientar os gestores em relação à 

implementação do PERH/PA. 

3.10.5. Consolidação do banco de dados do PERH/PA. 

3.10.6. O banco de dados deverá reunir todas as informações coletadas no processo de elaboração 

do PERH/PA, tais como dados secundários, mapas, fotografias, etc. Estes deverão ser compatíveis 

com o banco de dados existente na SEMAS/PA. 

3.10.7. Apresentação do Produto Final em reunião CERH/PA.  

3.10.8. A CONTRATADA apresentará em reunião junto com a SEMAS/PA o Produto Final 

consolidado para conhecimento e considerações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 

Pará (CERH/PA). As demais orientações e ritos para este produto encontram-se descritas nos itens 

8 e 17.3 deste Projeto Básico. 
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3.11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

3.11.1.  Os produtos devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil), em formato 

Microsoft Word e portable document format -pdf, em linguagem clara e objetiva, que propicie 

uma perfeita compreensão. Os conteúdos deverão ser desenvolvidos em consonância com 

o Projeto Básico e com o cronograma físico estabelecido, contendo informações detalhadas 

dos procedimentos técnicos e metodológicos. 

3.11.2. Os produtos especificados no Projeto Básico deverão ser apresentados à 

DIREH/SEMAS em 01 (uma) via impressa e por e-mail (a ser informado), sob a forma de 

minuta, para análise e correção/adequação. Uma vez aprovado deverá ser entregue de 

forma definitiva, em 02 (duas) vias originais por meio impresso (papel formato A4, 

encadernados com capa plástica e espiral) e com o conteúdo gravado em DVD. 

3.11.3. No que concerne à cartilha orientativa para a elaboração do PERH/PA, prevista no âmbito 

do Produto 01, a CONTRATADA disponibilizará o material para a aprovação da DIREH/SEMAS em 

meio digital, contemplando diagramação e em condições de impressão em gráfica. A impressão 

não caberá à CONTRATADA. 

3.11.4.  As imagens provenientes de sensoriamento remoto a serem utilizadas na execução do 

PERH/PA deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: imagens datadas de no máximo 01 

(um) ano, a contar da data de início do projeto, com preferência para as imagens mais recentes 

disponíveis em catálogos; resolução espacial igual ou inferior a 10 m; resolução radiométrica igual 

ou superior a 8 bit; resolução espectral contendo informações no visível e no infravermelho, no total 

mínimo de 04 bandas; ser entregues em projeção geográfica, referenciado no SIRGAS-2000, em 

formato .tiff/geotiff. 

3.11.5. Os dados vetoriais gerados e utilizados deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: 

serem entregues em formato shapefile; serem entregues em projeção geográfica, referenciados no 

SIRGAS-2000; seguirem as Normas Técnicas da Cartografia Nacional - Decreto nº 89.817 de 20 de 

Junho de 1984; estarem adequados aos padrões e normas da Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais – INDE (Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008), no que couber. Os relatórios 

cartográficos contendo os mapas impressos em escala mínima de 1:500.000; deverão ser 

entregues pastas distintas, correspondendo aos produtos aos quais estão associados. 

3.11.6.  O Banco de Dados Geográfico (BDG) deverá possuir os seguintes requisitos mínimos: ser 

entregue em formato PostGIS, denominado PERH/PA; ser entregue em 3 esquemas denominados: 

1. Diagnóstico, 2. Prognósticos, 3. Cenários. As tabelas que compõem o esquema deverão possuir 

o mesmo nome dos shapefilese estarem sempre em letras minúsculas, sem caracteres especiais; a 

tabela de atributos deverá conter impreterivelmente uma coluna chamada “legenda”. Os atributos 

dessa coluna devem ser iguais às legendas dos mapas impressos entregues. 

3.11.7.  Os mapas digitais a serem elaborados deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: os 

projetos devem ser entregues no formato .mxd compatíveis com o softwareArcGis;as legendas 

utilizadas nos mapas digitais deverão ser entregues em formato .lyr, sendo realizados pelo software 

ArcGIS na versão10.0 ou superior. Para os mapas impressos, complementações e detalhamentos 

poderão ser realizados junto ao GT. 

3.11.8.  O banco de dados dos topônimos deverá ser estruturado da seguinte forma: a) os 

elementos pontuais deverão ter os seguintes atributos: Nome, Coordenadas (em graus decimais, 

mailto:gelic.sema@gmail.com


 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMAS/PA 

Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, Bairro do Marco - CEP. 66.093.677 - Belém - PARÁ 
Fone/Fax: (0xx91) 3184-3376 – gelic.sema@gmail.com 

 

 

84 

contendo duas colunas, uma para latitude e uma para longitude), Geocódigo do município, 

Categoria; b) os elementos lineares deverão ter os mesmos atributos dos pontuais, sendo sua 

coordenada definida pelo ponto central e extremo do elemento. Quando o elemento ultrapassar 

mais de um município, o banco deverá ter tantos registros quanto os municípios cruzados, sendo a 

coordenada referente ao valor central da porção do elemento e as coordenadas extremas as que 

tocam os limites do município; c) os elementos superficiais deverão ter os mesmos atributos dos 

pontuais, sendo sua coordenada definida pelo ponto centróide do elemento.  

3.11.9.  A SEMAS/PA disponibilizará espaço no portal de internet do Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos (SEIRH/PA) onde a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os produtos do PERH, cujo 

acesso a tais documentos em elaboração será com login e senha para acesso por parte do GT. 

3.11.10.  Essa página deverá ser atualizada a cada entrega de produto à consulta pública. A 

CONTRATADA se responsabilizará pela disponibilização destes produtos a toda comunidade 

através da web site do Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos (SEIRH). 

3.12. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

3.12.1. Todas as peças componentes do trabalho executado pela CONTRATADA tais como: 

produtos, planilhas, fotos, imagens, mapas, CDs e DVDs (inclusive originais), serão de propriedade 

da CONTRATANTE e deverão ser entregues até a data fixada para o término do contrato. A 

CONTRATADA poderá reter cópia dos produtos acima indicados, mas sua utilização para fins 

diferentes do objeto deste instrumento dependerá de autorização prévia e expressa do contratante, 

mesmo depois de encerrado o contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS: 

4.1. O prazo para a execução dos serviços será de 18 meses, contados a partir da emissão 

da Ordem de Serviço - OS expedida pela CONTRATANTE. As atividades serão distribuídas 

conforme estabelecido no Produto 01 - Bases Metodológicas para a Elaboração do PERH/PA.  

4.2. Na entrega dos Produtos previstos, a CONTRATADA deverá realizar uma apresentação oral 

dos mesmos. Após a apresentação, os Produtos serão analisados pelo GT no prazo máximo de 10 

(dez) dias. Caso sejam solicitadas correções, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) 

dias para realizar as correções indicadas pelo GT e entregar os Produtos em meio eletrônico. O GT 

terá um novo prazo de 05 (cinco) dias para nova avaliação. Posterior à análise do GT, a SEMAS/PA 

encaminhará os Produtos ao CERH/PA para contribuições conforme item 08 deste Projeto Básico. 

Após isso, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para compilar as sugestões do 

CERH/PA. A CONTRATADA deverá entregar a versão final dos Produtos em 05 (cinco) dias 

conforme item 10 deste Projeto Básico. 

4.3. A partir da aprovação dos Produtos 02, 04 e 06 pela SEMAS/PA, estes seguirão para 

Consultas Públicas, que serão realizadas em até 30 (trinta) dias a contar da data de aprovação. 

Tais consultas públicas serão realizadas para conhecimento das informações contidas nos referidos 

Produtos e coleta de contribuições, garantindo assim a participação de toda comunidade local e 

regional. As sugestões propostas durante as consultas públicas serão compiladas e consolidadas 

pela CONTRATADA, respectivamente nos Produtos 03, 05 e 07. 

4.4. Caso por razão de força maior não seja realizada alguma reunião do CERH/PA, será 

necessário o envio do(s) produto (s) ao Conselho, para conhecimento e coleta de contribuições, 

sendo necessário que a CONTRATADA incorpore tais contribuições no (s) produto (s). 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

5.1 Contratante pagará a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora de R$ 

XXXXXXXXXXXXXXXX (valor por extenso), em moeda corrente do país, pela execução dos 

serviços, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustável, conforme o cronograma a baixo: 

Etapa Atividade Dias 
Desembolso 

Percentual 

G
E

S
T

Ã
O

 

Participação em reunião de partida com a contratante (após a emissão 

da Ordem de Serviço) 

30 5% 

Reuniões técnicas entre a contratada e o GT para apresentação 

produtos 

Participação em reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

do Pará (CERH/PA). 

Gestão do Projeto  

P
ro

d
u

to
 1

 

Levantamento e sistematização de dados bibliográficos 

60 

 

16% 

 

Proposta e estruturação do Banco de Dados. 

PRODUTO 1: Proposta de bases metodológicas para a elaboração 

do PERH/PA.  

P
ro

d
u

to
 2

  

Coleta de dados para o diagnóstico das disponibilidades hídricas no 

Estado. 

90 30% 

Coleta de dados para o diagnóstico do uso e ocupação da terra, 

inclusive zonas costeiras. 

Coleta de dados secundários, tratamento e consolidação com vistas à 

verificação da variabilidade hídrica. 

Coleta de dados para a caracterização de barragens existentes, em 

construção ou planejadas. 

Coleta de dados referentes à atividade garimpeira. 

Coleta de dados sobre a dinâmica social, econômica, ambiental, 

política, legal e institucional do Estado. 

Levantamento de informações sobre passivos ambientais significativos 

e conflitos pelo uso dos recursos hídricos. 

PRODUTO 2 - Diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do 

Pará.  

P
ro

d
u

to
 3

  Realização de consultas públicas por Macrorregião Hidrográfica. 

60 5% Análise e incorporação das contribuições das consultas públicas. 

PRODUTO 3 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas 

referentes ao diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará.  

P
ro

d
u

t

o
 4

 

Elaboração do prognóstico dos recursos hídricos do Estado. 
60 10% 

Proposição de três cenários distintos das demandas e disponibilidades 
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hídricas. 

PRODUTO 4 - Proposição de Prognóstico e Cenário do PERH/PA.  

P
ro

d
u

to
 5

 

Realização de consultas públicas por Macrorregião Hidrográfica. 

60 7% 
Análise e incorporação das contribuições das consultas públicas. 

PRODUTO 5 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas 

referentes ao prognóstico e cenários dos Recursos Hídricos no 

Estado do Pará.  

P
ro

d
u

to
 6

 

Elaboração das propostas de diretrizes, metas e programas do 

PERH/PA.  

60 6% 
Proposição de mecanismos para o monitoramento e avaliação da 

implementação do PERH/PA  

PRODUTO 6 - Propostas de diretrizes, programas e metas do 

PERH/PA. 

P
ro

d
u

to
 7

 

Realização de consultas públicas por Macrorregião Hidrográfica. 

60 7% 

Análise e incorporação das contribuições das consultas públicas. 

PRODUTO 7 - Consolidação dos resultados das Consultas Públicas 

referentes às diretrizes, programas, metas e mecanismos para o 

monitoramento e avaliação da implementação do PERH/PA.  

P
ro

d
u

to
 F

in
a
l 

Elaboração do documento consolidado do PERH/PA.  

60 14% 

Elaboração de sumário executivo do PERH/PA. 

Consolidação do banco de dados do PERH/PA. 

PRODUTO FINAL: Documento consolidado, sumário executivo e 

banco de dados do PERH/PA.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será condicionado à entrega e aprovação dos produtos pelos fiscais de contrato, 

e deverá seguir a ordem lógica do Cronograma de Desembolso (item 12.10 do TDR): 

6.2. O pagamento será efetuado obrigatoriamente por crédito em conta corrente aberta no Banco 

do Estado do Pará S/A, de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto Estadual nº 877/2008, não 

sendo exigida abertura de conta no referido Banco como critério de habilitação 

no certame. 

6.3. Os credores deverão fazer constar a identificação da agência e da conta corrente 

nos documentos de cobrança tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares, inclusive na 

proposta a ser encaminhada para fins de habilitação.  

6.4. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente 

ao da aceitação definitiva do fornecimento do produto, com a apresentação das notas 

fiscais/faturas seguidas de recibos, desde que encaminhada com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias úteis da data do vencimento. 

mailto:gelic.sema@gmail.com


 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMAS/PA 

Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, Bairro do Marco - CEP. 66.093.677 - Belém - PARÁ 
Fone/Fax: (0xx91) 3184-3376 – gelic.sema@gmail.com 

 

 

87 

6.5.  No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de 

Serviços/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não 

respondendo a SEMAS, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

6.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação 

dos serviços estiver em desacordo com as especificações constantes na ordem de serviço. 

6.7. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser 

efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas no empenho, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 

próprio. 

6.8. Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, o órgão  ou entidade contratante poderá 

aplicar, garantido o contraditório e ampla defesa, as penalidades decorrentes do art.87 da lei 

8.666/93. 

6.9. Para efeito de pagamento, a SEMAS procederá as retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. A SEMAS poderá deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante 

vencedora. 

Parágrafo único – Será sustado o pagamento do evento, sem prejuízo das obrigações da 

CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir as especificações e cláusulas contratuais 

vinculadas a tal evento. 

    

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1 - Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão à conta da  

dotação orçamentária abaixo. 

 

PTRES: XXXXXX; FONTE: XXXXX; ELEMENTO: XXXXXX. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1 – DA CONTRATADA 

8.1.1. Responsabilizar-se, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do objeto contratual, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e 

contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser 

criadas e exigidas pelo Governo; 

8.1.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências da SEMAS/PA; 

8.1.3. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 

culpa no cumprimento do contrato, venha direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por 

seus empregados, à SEMAS/PA ou a terceiros; 

8.1.4. Responder, ainda, por quaisquer danos causados, direta ou indiretamente, por seus 

empregados aos bens de propriedade da SEMAS/PA durante a execução dos serviços; 

8.1.5. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração cometida por seus empregados quando 

da execução do serviço objeto contratado; 
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8.1.6. Acatar integralmente as exigências e recomendações da SEMAS/PA quanto à execução dos 

serviços contratados, adaptando-se a eventuais mudanças que venham a ocorrer no escopo do 

projeto durante o seu desenvolvimento; 

8.1.7. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar a assistência técnica e administrativa necessária para assegurar a execução 

conveniente dos serviços; 

8.1.8. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico e seus 

Anexos; 

8.1.9. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços e produtos que são objeto 

deste Projeto Básico, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os 

documentos e especificações que integram o futuro contrato, no prazo determinado; 

8.1.10. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais aplicáveis direta e indiretamente ao objeto deste Projeto Básico e seus Anexos; 

8.1.11. Comprovar que dispõe do quantitativo de pessoal capacitado e especializado necessário 

para garantir a execução dos serviços, no regime contratado, sem interrupção seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as 

disposições da legislação trabalhista vigente, mantendo uma equipe técnica disponível diariamente 

para trabalhar na execução dos trabalhos relacionados aos produtos que são objeto deste Projeto 

Básico, atendendo ao cronograma de execução dos serviços e às solicitações da fiscalização; 

8.1.12. Apresentar à SEMAS/PA a relação nominal dos profissionais em atividade na execução dos 

serviços e comunicar qualquer alteração à fiscalização; 

8.1.13. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados e especificados, 

sem a devida anuência da SEMAS/PA, assumindo, ainda assim, toda a responsabilidade pelos 

serviços prestados à SEMAS/PA, de acordo com este Projeto Básico e seus Anexos; 

8.1.14. Transferir à SEMAS/PA, ao final dos serviços, os direitos sobre todos os produtos 

desenvolvidos, sendo possível copiá-los, alterá-los ou adaptá-los sempre que a SEMAS/PA 

entender de sua conveniência, não descaracterizando, nesse caso, a responsabilidade técnica da 

CONTRATADA sobre os serviços prestados; 

8.1.15. Responder pelos erros e omissões na elaboração do objeto contratado, quando provocarem 

danos durante a execução contratual ou após sua finalização, conforme legislação correspondente; 

8.1.16. Comunicar imediatamente, por escrito, à SEMAS/PA todas as ocorrências anormais 

verificadas na prestação dos serviços e, no menor espaço de tempo possível, reduzir a termo as 

comunicações verbais, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessários para 

elucidação dos fatos; 

8.1.17. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido 

neste Projeto Básico e em seus Anexos ou com as solicitações e recomendações da SEMAS/PA, o 

mesmo se aplicando a quaisquer defeitos, incorreções, inadequações, nos serviços prestados ou 

nos produtos desenvolvidos; 

8.1.18. Fornecer à SEMAS/PA (em periodicidade a ser estabelecida no contrato), juntamente com a 

Nota Fiscal, relatórios de execução dos serviços, contendo registro detalhado e medição de todo o 

trabalho realizado em cada etapa; 

8.1.19. Não veicular e comercializar os produtos gerados em virtude da prestação dos serviços 

objeto deste Projeto Básico; 
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8.1.20. Não divulgar quaisquer informações oriundas de documentos internos da SEMAS/PA a que 

tiver acesso durante a prestação dos serviços;  

Executar os serviços em conformidade com as exigências e recomendações da SEMAS/PA e 

conforme estabelecido em contrato, neste Projeto Básico e em seus Anexos. 

8.1.21. A CONTRATADA fará exposições relativas ao desenvolvimento dos trabalhos sempre que 

solicitada, e apresentará propostas de alternativas julgadas pertinentes, acompanhadas dos 

respectivos requerimentos de orientações e ajustes de conteúdos, procedimentos e diretrizes 

específicas. 

8.2 – DA CONTRATANTE 

8.2.1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais dos serviços; 

8.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

Representantes e/ou Responsáveis Técnicos, devidamente identificados, da CONTRATADA; 

8.2.3. Solicitar, sempre por escrito, a prestação dos serviços, colocando à disposição da 

CONTRATADA o apoio necessário à sua identificação e execução;  

8.2.4. Atestar o recebimento dos produtos desenvolvidos, após verificação das especificações, 

rejeitando o que não estiver de acordo por meio de notificação à CONTRATADA; 

8.2.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 

repassadas pela SEMAS/PA ou com as especificações constantes neste Projeto Básico e em seus 

Anexos; 

8.2.6. Relacionar-se exclusivamente por meio de pessoa de sua indicação com a CONTRATADA; 

8.2.7. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de Comissão de 

Fiscalização instituída para esse fim, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações pertinentes; 

8.2.8. Manter supervisão para que, durante a execução dos serviços, seja mantida pela 

CONTRATADA a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e os prazos estabelecidos, 

bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas; 

8.2.9. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência considerada irregular relacionada à 

execução dos serviços; 

8.2.10. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeições ocorridas 

na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;  

8.2.11. Previamente à emissão da Nota de Empenho e a cada pagamento à CONTRATADA, 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e 

verificar a manutenção das condições de habilitação; 

8.2.12. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com os valores e prazos estabelecidos 

em contrato. No que se refere ao desenvolvimento de software, o pagamento dos produtos 

entregues será efetuado de acordo com a análise de Pontos por Função, explicada no item 5, 

conforme o item 15; 

8.2.13. Exigir o cumprimento de todos os itens deste Projeto Básico e seus Anexos; 

8.2.14. Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços; 

8.2.15. A qualquer tempo, a SEMAS/PA poderá convocar reuniões quando julgar necessário 

ao bom desenvolvimento dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

9.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance 

ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado 
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dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 

documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 

a aplicação de ADVERTÊNCIA além das seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, 

com observância do direito à prévia defesa: 

 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Não retirar a nota de empenho, 

quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua 

proposta. 

 

1. Impedimento de licitar com a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, pelo 

período de 1 (um) ano.  

2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.  

Entregar os serviços fora do 

prazo estabelecido. 

 

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, 

aplicada sobre o valor da parcela atrasada, limitada a 20 

(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada inexecução total 

ou parcial do objeto.  

Não efetuar a troca do objeto 

pertencente a prestação dos 

serviços, quando notificado. 

 

4. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período de 

1 (um) ano.  

5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

Deixar de entregar 

documentação exigida neste 

Edital. 

 

7. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período de 

1 (ano) ano.  

8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho/valor total estimado para o 

item ou lote.  

Não mantiver a proposta ou 

desistir do contrato. 

 

9. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período de 

1 (um) ano.  

10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

 

11. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período 

de 2 (dois) anos.  

12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

Fizer declaração falsa.  

 

13. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período 

de 2 (dois) anos.  

14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
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contrato/nota de empenho.  

Apresentar documentação falsa.  

 

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública 

pelo período de 5 (cinco) anos.  

16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

17. Comunicar ao Ministério Público.  

 

Cometer fraude fiscal.  

 

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública 

pelo período de 5 (cinco) anos.  

19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

20. Comunicar ao Ministério Público.  

 

Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista 

em lei e no edital, em que não se 

comine outra penalidade.  

 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 

aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério 

da Administração, poderá ser considerada inexecução 

total ou parcial do objeto.  

 

Inexecução total.  

 

22. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período 

de 2 (dois) anos.  

23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

contrato/nota de empenho.  

 

Inexecução parcial do objeto.  

 

24. Impedimento de licitar com a SEMAS pelo período 

de 1 (ano) ano.  

25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

correspondente a parte não executada.  

 

9.1.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

a SEMAS poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa 

fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 

9.2 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela SEMAS ou 

cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 

cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula; 
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9.3 A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 

processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 

documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas;  

9.4 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 

indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da SEMAS que deverá 

examinar a legalidade da conduta da empresa; 

9.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

SEMAS, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta 

das penalidades mencionadas no subitens anteriores; 

9.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração 

Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRESCIMO E SUPRESSÕES 
10.1.  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que, a critério da Semas - Pa, sejam necessárias, até o limite estabelecido em Lei, 

ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES. 

Parágrafo Único. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em Lei, 

ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme 

previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21/06/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO  

12.1. LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

12.1.1. O local de execução dos serviços será as dependências da CONTRATADA. Serão 

realizadas reuniões de acompanhamento da CONTRATADA com o GT para apresentação das 

atividades realizadas. Estas reuniões com o GT serão realizadas em Belém/PA e as Consultas 

Públicas serão realizadas para as 04 (quatro) cidades-polo selecionadas de acordo com o Projeto 

Básico 

 

EQUIPE TÉCNICA 
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12.1.2. Equipe-chave: A equipe-chave deverá ser constituída por 01 (um) Coordenador e por 

03 (três) especialistas. Estes profissionais deverão ter as seguintes qualificações listadas 

abaixo: 

Coordenador: 

 Profissional, preferencialmente com domínio da língua portuguesa, de nível superior em áreas 

de meio ambiente ou recursos hídricos, com experiência profissional mínima de 10 anos nessas 

áreas, tendo este participado, na função de coordenação, da elaboração de pelo menos 01 (um) 

plano de recursos hídricos (Nacional Estadual/Distrital ou de bacias hidrográficas, no Brasil ou 

no exterior, sendo necessária sua comprovação). 

Especialistas: 

 Hidrologia: profissional de nível superior, com formação e experiência profissional (mínima de 

cinco anos) na área de hidrologia. 

 Hidrogeologia: profissional de nível superior, com formação e experiência profissional (mínima 

de cinco anos) na área de Hidrogeologia. 

 Socioeconomia e Cenarização: profissional de nível superior, com formação e experiência 

profissional (mínima de cinco anos) na área de Socioeconomia e Cenarização. 

Tendo em vista que para a elaboração do PERH/PA é necessária uma equipe multidisciplinar, 

recomenda-se que para a equipe de apoio sejam previstos minimamente os seguintes profissionais: 

12.3. Equipe de Apoio: 

 Especialista em Recursos Hídricos e Geração de Energia: Especialista pleno na área de 

Recursos Hídricos, com experiência na área de geração de energia; 

 Especialista em Meio Ambiente ou Recursos Hídricos: Especialista pleno em Meio Ambiente 

ou Recursos Hídricos, preferencialmente com experiência (mínima de 05 anos) em Avaliação 

Ambiental Estratégica – AAE. 

 Especialista em Cartografia, Geoprocessamento e Banco de Dados: Especialista pleno 

Especialista em Cartografia, Geoprocessamento e Banco de Dados, com formação e 

experiência profissional mínima de cinco anos. 

 Técnico em Tecnologia da Informação: Profissional de nível técnico em Tecnologia da 

Informação. 

Obs.: Não poderá compor a equipe técnica requerida: militar ou servidor público na ativa; 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sob pena de desclassificação 

da proposta. 

 

12.4 INSUMOS FORNECIDOS 

12.4.1 É de responsabilidade da SEMAS/PA disponibilizar sala de reunião com equipamentos 

audiovisuais para a projeção em tela, quando as reuniões para a apresentação dos produtos ao GT 

forem realizadas em Belém. 

12.4.2 No que se refere à realização das consultas públicas, ficará sob a responsabilidade da 

SEMAS/PA, com apoio do CERH/PA: a mobilização da sociedade, identificação, seleção e reserva 

dos locais para as reuniões, com infraestrutura para receber, no mínimo 50 pessoas, registro de 

presenças e imagens dos participantes, equipamentos audiovisuais para a projeção em telas, 

organização e divulgação do evento. 
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12.4.3 As despesas decorrentes destas consultas públicas, tais como: chamadas em rádio, 

divulgação em carros de som e internet e confecção dos convites necessários para a mobilização 

da sociedade, também ficarão sob a responsabilidade da SEMAS/PA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO 

13.1 Após o início do processo de execução ficará nomeado como fiscal e responsável pelo 

contrato, servidor público lotado na Gerência de Planos e Enquadramento  /DIREH/SEMAS/PA, 

devendo ser o principal intermediador entre a CONTRATADA e CONTRATANTE. O mesmo deverá 

conduzir o exame e a aprovação dos produtos pelo Grupo Técnico – GT, constituído por técnicos 

da SEMAS/PA. A CONTRATADA deverá realizar apresentação oral dos respectivos Produtos para 

os membros do GT. Os contatos entre a CONTRATADA e o GT deverão ser sempre feitos por 

escrito, sendo também aceito por meio eletrônico. 

13.1.1 Para o bom acompanhamento do processo, a CONTRATADA deverá enviar, a cada 60 dias, 

por meio digital (via e-mail) os Relatórios de Progresso que deverão conter: 

a) Identificação da CONSULTORIA; 

b) Período Compreendido; 

c) Atividades Previstas para o Período de acordo com o Projeto Básico; 

d) Atividades Realizadas no Período; 

e) Dados utilizados e/ou gerados no período; 

f) Cronograma de execução; 

g) Outras informações relevantes. 

13.1.2 Além dos relatórios de progresso, que serão entregues bimestralmente e não serão 

passíveis de pagamento, poderão ser realizadas reuniões de acompanhamento com a 

CONTRATADA, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE, com vistas a avaliar o andamento 

do contrato. A CONTRATADA ficará responsável pelas atas das reuniões de acompanhamento. 

13.1.3 A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a 

prestar todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um 

representante para acompanhar a execução do Contrato; 

13.1.4 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa contratada, na execução do Contrato; 

13.1.5 A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de empregado ou preposto da empresa 

CONTRATADA que venha causar embaraço à fiscalização, ou que adote procedimentos 

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas; 

13.1.6 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue; 

13.1.7 O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato – Livro Diário de Obra, conforme item 9.1.13 acima, 

inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 

13.1.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS 

15.1 - Ao Contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
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a) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 

CONTRATADA; 

b) Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem como 

observada a melhor técnica; 

c) De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das especificações será 

notificada a CONTRATADA que se obrigará a repará-los, prontamente, correndo por sua conta e 

risco as despesas de tais ajustes, sem que daí decorram alterações no prazo fixado neste contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO  

16.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 

Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, com a 

renúncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

17.1 - Este contrato será publicado, em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 

(dez) dias de sua assinatura, face do que dispõe o § 5º do art. 28 da Constituição Estadual, bem 

assim a Resolução nº 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ASSINATURA 

18.1 - E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os 

efeitos legais e pretendidos. 

 

Belém (PA),         de                           de 2017. 

 

 

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                        

 

TESTEMUNHAS: 

1. ______________________________                   2._______________________________  

NOME:                                                                       NOME 

C.I: RG Nº                                                                  C.I: RG Nº 

CPF/MF 
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