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WORKSHOP PARA MUNICÍPIOS AFETADOS 
PELA SECA/ESTIAGEM EM MINAS GERAIS 



 Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP; 

 Fases do TDAP; 

 Sistema de Registro de Preço; 
 Contatos no TDAP; 
 Liberação Para Cumprimento de Rota; 

Troca de veículo e/ou tanque;  
Ponto de Captação; 

Código Quick Response – QRCode; 

 Participação da Comunidade Atendida no TDAP. 

SUMÁRIO 



O Transporte e Distribuição de Água 
Potável-TDAP, destina a aperfeiçoar o 
atendimento às comunidades afetadas com 
o efeito da Seca/Estiagem nos municípios 
que se encontram em situação de 
emergência(SE) ou estado de calamidade 
pública (ECP) e que solicitem apoio 
complementar do Estado. 

 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



Para a operacionalidade foi idealizada maior 
participação das comunidades envolvidas, 
trazendo assim mais controle e efetividade 
dos recursos empregados. 

 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



Minas Gerais é o único Estado da Federação 
que licitou todas sua operação de 
distribuição de água, demonstrando mais 
segurança jurídica e lisura no processo de 
contratação de caminhão pipa. 

 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



A Cedec/MG realizou em 2016 pela 
modalidade de Pregão quatro licitações, 
Editais 300, 304 , 305 e 358, sendo esse 
último eletrônico, onde foram licitados 
lotes, para cobrimos municípios que 
apresentaram demandas. 

Para o período de 2017/2018 pretendesse 
ampliar essa cobertura para todos 
municípios mineiros que possam sofrem 
com efeito da estiagem ou seca. 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



O TDAP passará por três fases, são elas: 

 

Fases TDAP 



O que é Sistema de Registro de Preços – 
SRP?  

Sistema de Registro de Preços é o conjunto 
de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e 
aquisição de bens, para contratações 
futuras.  

 

 

 

Fase Licitatória 



Após efetuar os procedimentos do SRP, é 
assinada uma Ata de Registro de Preços – 
ARP, documento de compromisso para 
contratação futura, em que se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes 
e condições a serem praticadas. 

 

 

Sistema de Registro de Preço 

Essa é a modalidade 
de licitação do TDAP 



Ata de Registro de Preço 



Toda comunicação com os Prestadores de 
Serviço é realizada por três vias, que devem ser 
atualizadas constantemente, são elas: 

Telefone: Contatos são realizados para 
confirmar que a Cedec/MG irá acionar o lote 
licitado; 
E-mail: Por onde é enviado avisos e a Liberação 
Para Cumprimento de Rota;  

ECT: Utilizado para envio de Ofícios, 
Notificações e Atestados de Capacidade 

Técnica. 

 

 

Atualização de meios de contato (e-mail e telefone) 



Mas como é efetivada essa distribuição? 

 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



• Cláusula Primeira – DO OBJETO 
“...1.3 - Este instrumento não obriga o órgão gerenciador 
a contratar todos os serviços nele registrado nem firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo 
realizar licitação específica para a contratação de um ou 
mais serviços, obedecida a legislação pertinente, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário deste registro terá preferência...” 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



• Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
“...5.2- A contratação com os fornecedores 

registrados será feita de acordo com as necessidades 
e conveniência do ÓRGÃO GERENCIADOR que será 
formalizada por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de Nota de Empenho de Despesa 
e autorização de início da prestação dos serviços, 
conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 
8.666/93...” 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



Cálculo da demanda a ser empenhada 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



Empenho do Sistema de Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI–MG 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



Envio da Liberação Para  
Cumprimento de Rota  

Liberação Para Cumprimento de Rota  



• Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 
“...9.2.13- O FORNECEDOR deverá apresentar seus 

veículos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
partir da emissão da Nota de Empenho, na 
Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil 
do município do lote licitado...” 

 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



• Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 
“...9.2.10.1- Caso deixe de executar os serviços 

conforme normas descritas neste, o FORNECEDOR 
responderá judicialmente e extrajudicialmente por 
irregularidades ocorridas, sendo, a qualquer tempo, 
obrigada a responder civil e criminalmente pelos 
serviços considerados imperfeitos, sem quaisquer 
ônus adicionais para o GERENCIADOR DA ATA...” 

 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



PERGUNTAS FREQUENTES: 

 
- Acabei minha rota, posso continuar entregando água? 

-Posso acrescentar comunidade em minha rota? 

-Posso aumentar o volume de água em minha rota? 

-Entreguei as primeiras viagens e as comunidades estão 
abastecidas o que fazer? 

 

 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



A distribuição é realizada mediante recursos 
disponibilizados. 

 

 

Liberação Para Cumprimento de Rota  



• Cláusula Décima – DA SUBSTITUIÇÃO DO 
TANQUE 

10.1- O FORNECEDOR solicitará ao 
GERENCIADOR DA ATA autorização para a 
substituição do veículo ou do tanque. 

10.1.1 - Quando a substituição for autorizada o 
GERENCIADOR DA ATA fará nova vistoria, afim de 
verificar as condições estabelecidas no Edital. 

 

Troca de veículo e/ou tanque  



Será enviada a Cedec uma solicitação , onde 
constará: 
 

•Número do Lote; 

•Nome do Município; 

•Número do edital ou Ata de Registro de Preço; 

•Placa do veículo que será substituído; 

•Placa do veículo que substituirá; 

•Capacidade do Tanque. 

 

 

Troca de veículo e/ou tanque  



Em via de regra os pontos de captação estão 
dispostos em ETA da Copasa ou Copanor, 
previamente informado pelo município que está 
recebendo o serviço. 

A Cedec/MG informa para a respectiva ETA a 
placa e o volume de cada Lote para aquele 
empenho. 

Devendo o Prestador de Serviço acompanhar na 
ETA a planilha de saída de água. (caso ocorra 
fiscalização esse será um documento válido para 
comprovação de cumprimento da rota). 

 

 

Ponto de Captação 



A Cedec/MG irá sempre que ativar um lote 
Gerar e enviar uma grade de QRCode aos 
Compdec”s 

QRCode 



• Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL 
DE ENTREGA 

“... 6.5- A entrega deverá ser realizada na presença de 
pelo menos 01 (um) dos membros da Comissão de cada 
comunidade designada pelo Plano Municipal de 
Distribuição de Água - PMDA; 

a) a entrega da água será certificada pelos membros 
da comissão da comunidade designada pelo PMDA, 
através de códigos “QR Code”, conforme ANEXO VII do 
Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços...” 

 

 

QRCode 



QRCode 



QRCode 



QRCode 



Envio dos QRCode pelos  
prestadores de serviço 

QRCode 



Envio dos QRCode pelos  
prestadores de serviço 

QRCode 



Envio dos QRCode pelos  
prestadores de serviço 

QRCode 



Programa pra Envio dos QRCode 
QRCode 



Envio dos QRCode pelos  
prestadores de serviço 

QRCode 



Relatório de certificação de entrega de 
QRCode 

QRCode 



Participação da Comunidade no TDAP 



Participação da Comunidade no TDAP 



Participação da Comunidade no TDAP 



OBSERVAÇÃO 

Desacato 
        Art. 331/CP - Desacatar 
funcionário público no exercício da 
função ou em razão dela: 
        Pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa. 



OBSERVAÇÃO 

Ameaça 
        Art. 147/CP - Ameaçar alguém, 
por palavra, escrito ou gesto, ou 
qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave: 
        Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa. 



MUITO OBRIGADO! 



DEFESA    CIVIL    SOMOS    TODOS    NÓS ! 

2º Sgt PM Emerson Gonçalves Ribeiro 

Gerente de Captação e Distribuição do Transporte 

e Distribuição de Água Potável - TDAP 

Email: operacaopipa@defesacivil.mg.gov.br 

Site: www.defesacivil.mg.gov.br 

(31) 3915-0274/ 0226.  Plantão 24h: (31) 99818-2400 


