PARECER TÉCNICO
Projeto: Projeto de Águas Integradas - Construção de Barraginhas
Proponente: Prefeitura Municipal de Itabirito
Local: Itabirito / MG
Responsável Técnico: Renata Fonseca
No dia 09 de maio de 2019 a Coordenadora Técnica da plataforma Semente, Renata
Fonseca, realizou uma visita de acompanhamento ao projeto “Projeto de Águas Integradas Construção de Barraginhas” a fim de verificar o processo de finalização da primeira etapa do
projeto - diagnóstico conclusivo (projeto básico) para viabilização da futura construção de
barraginhas.
A visita ocorreu com o objetivo de observar e monitorar a apresentação do diagnóstico
conclusivo, realizado pela empresa vencedora da primeira licitação para o Subcomitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Itabirito, conforme solicitado pela promotoria de Itabirito na proposta de
projeto, realizada em agosto de 2018.
A apresentação ocorreu no Parque Ecológico de Itabirito com a presença de 27 pessoas
interessadas, sendo eles, representantes das secretarias do município de Itabirito e membros
do Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itabirito.
Foi apresentado o Processo Licitatório nº 270/2018 na modalidade Pregão Presencial
nº 149/2018 do tipo Menor Preço. Neste processo, a empresa vencedora foi a empresa
Agroambiental Consultoria e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ 22.459.129/0001-03, com o
valor de R$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais).

A apresentação continha os resultados básicos do diagnóstico como número de
barraginhas a serem implementadas no município e seus respectivos locais. Ao longo da
explanação do representante da empresa, foram discutidos diversos temas acerca da obra
apresentada.
Um ponto esclarecido nesta reunião foi a respeito do valor do processo de realização
do diagnóstico. Anteriormente previsto no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porém,
com base no processo licitatório do modo menor preço, ele teve custo de R$ 28.900,00 (Vinte e
oito mil e novecentos reais). Quando apresentado o valor inferior, a Prefeitura foi questionada
sobre o que seria feito com o saldo remanescente, que representa um montante de R$
21.100,00 (vinte e um mil e cem reais).
Neste momento houve a participação da Coordenadora técnica da plataforma
Semente que esclareceu o formato de monitoramento deste recurso, e a viabilidade de
remanejamento do mesmo para a próxima fase, de execução, mediante encaminhamento de
ofício.

Considera-se que o evento cumpriu com seu objetivo por trazer a discussão dos
resultados do diagnóstico para dentro das reuniões do subcomitê, conforme solicitado como
condicionante do trabalho. Após a validação da ata de reunião, será iniciado o segundo processo
licitatório deste projeto.

Sem mais,
Belo Horizonte, 11 de maio de 2019.

