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RESUMO 

 

A transparência pública é fundamental para a ampliação da participação 

popular e, consequentemente, do controle social. No setor de saneamento brasileiro 

ainda são muitos os desafios para tornar a sua gestão mais transparente e 

participativa. Diante dessa questão, o papel das agências reguladoras de serviços 

de saneamento, como a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), torna-se 

fundamental para contribuir na promoção de uma maior transparência do setor. As 

agências desempenham um importante papel na conciliação dos interesses dos 

prestadores e dos usuários e, portanto, dispõem de inúmeras informações 

relacionadas à gestão do saneamento, o que favorece a sua atuação como uma 

importante promotora da transparência pública e do controle social. Nesse sentido, o 

objetivo do presente trabalho é apresentar um Projeto de Intervenção que consiste 

no desenvolvimento e implantação de uma Plataforma de Informações na ARSAE-

MG, cujo intuito é promover maior transparência pública e controle social no setor de 

saneamento do Estado de Minas Gerais. Para tanto, foram executadas 2 (duas) 

etapas principais: (i) identificação de um problema e (ii) desenvolvimento de uma 

solução. A segunda etapa envolveu a definição do Plano de Trabalho, a realização 

de Revisão de Literatura sobre o assunto em questão, o desenvolvimento do Projeto 

de Intervenção e a elaboração de Termo de Referência para processo licitatório. A 

proposta surgiu devido à constatação de que os recursos atualmente disponíveis na 

agência, como o sítio eletrônico e o banco de dados interno, são pouco eficientes e 

de difícil operação, o que dificulta o entendimento e a busca de informações pelos 

próprios servidores da ARSAE-MG, pelos usuários dos serviços, pelas prefeituras 

municipais, pelos prestadores de serviços regulados e pela sociedade em geral. 

Constatou-se que os resultados do projeto tornarão as atividades da agência mais 

eficazes e eficientes, tendo em vista a maior facilidade de acesso e análise dos 

dados e informações. A Plataforma servirá como base para a descentralização da 

obtenção de dados, de forma a garantir à sociedade o acesso às informações e, 

principalmente, uma maior compreensão das informações e dos documentos 

produzidos pela ARSAE-MG, além de facilitar o trabalho de instituições que 

trabalham pela defesa dos direitos da sociedade, como o Ministério Público. 



 
 

Palavras-chave: Plataforma de Informações. Transparência Pública. 

Controle Social. Saneamento. Agência Reguladora.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Public transparency is crucial to the expansion of popular participation 

and, consequently, social control. The brazilian sanitation sector still have many 

challenges to make its management more transparent and participatory. On this 

issue, the role of regulatory agencies of sanitation services, as the Agência 

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), it is important to contribute to the promotion 

of a greater transparency in the sector. The agencies play an important role in the 

reconciliation of the interests of service providers and users, and therefore have 

numerous sanitation management related information, which promotes their expertise 

as importants promoters of transparency public and social control. In this sense, the 

objective of this paper is to present an intervention project that consists in the 

development and implementation of an Information platform on ARSAE-MG, whose 

aim is to promote greater public transparency and social control in the sanitation 

management of the State of Minas Gerais. To do so, were performed 2 (two) major 

steps: (i) identification of a problem and (ii) development of a solution. The second 

stage involved the definition of the work plan, review of the literature on the subject in 

question, the development of the project and preparation of terms of reference for the 

bidding process. The proposal came about due to the fact that the resources 

currently available to the Agency, as the electronic site and the internal database, are 

inefficient and have a difficult operation, which complicates the understanding and 

the search for information by ARSAE-MG's servers, by users of the services, by the 

municipal administrations, by service providers regulated and by society in general. It 

was noted that the results of the project will become the Agency's activities more 

efficient and effective, with a view to ease of access and analysis of data and 

information. The platform will serve as the basis for decentralization of data 

collection, in order to ensure access to the information society and, above all, a 

greater understanding of the information and documents produced by ARSAE-MG, in 

addition to facilitating the work of institutions that work for the protection of the rights 

of society, as the prosecution. 

Keywords: Information Platform. Public Transparency. Social Control. 

Sanitation. Regulatory agency.  
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Essencial para conhecer e explicar a realidade de qualquer setor, a 

informação é um recurso estratégico para o planejamento e desenvolvimento da 

sociedade em todos os âmbitos.  

De acordo com Pinheiro (1995), ferramentas como os sistemas de 

informação são muito importantes para que o ciclo de dados produzidos ocorra de 

forma eficaz, pois possibilita o acesso e o compartilhamento de recursos técnicos, 

bibliográficos e tecnológicos, além de favorecer a disponibilidade de conteúdo aos 

interessados, requerendo para isso, profissionais, técnicas, tecnologias e recursos. 

Diante de tal importância, na Agenda 21 Global, em seu capítulo 40, 

dedicado à informação para a tomada de decisão, a cultura da informação em redes 

é recomendada, tendo em vista que ela fortalece a cooperação, o exercício da 

cidadania e a tomada de decisão participativa. A necessidade de coleta, análise e 

disseminação de informações pertinentes e confiáveis, em tempo hábil e em formato 

adequado, é reforçada nesse documento, visando facilitar que a sociedade tome 

conhecimento das propostas e iniciativas, governamentais ou não (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2018). 

No caso do setor de saneamento básico do Brasil, há uma diversidade de 

órgãos governamentais envolvidos e a obtenção e sistematização dos dados é 

realizada por mais de uma fonte de informação. Além disso, o fato das metodologias 

adotadas para a gestão da informação dessas fontes não serem inter-relacionadas, 

são gerados dados diferenciados, o que implica na elaboração de políticas públicas 

nem sempre compatíveis com as reais demandas e necessidades da sociedade, 

além de dificultar o controle social e o trabalho de órgãos reguladores. 

A Lei Federal nº 11.445/2007, marco regulatório do saneamento básico, 

estabelece a “transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados” e o controle social como um dos princípios 

fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Além 

disso, em seu Capitulo V, que trata da Regulação, no art. 21, a referida lei 

estabelece que o exercício da função da regulação deve atender ao princípio da 

“transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões” (BRASIL, 

2007c).  
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Nesse sentido, destaca-se, portanto, o papel da Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais – ARSAE-MG de efetivar o compromisso de munir a sociedade com 

informações claras, consistentes, inteligíveis e objetivas relativas à prestação dos 

serviços de saneamento básico e da atividade regulatória. Com a devida 

transparência das ações, a sociedade pode acompanhar com maior efetividade a 

gestão do saneamento, o que favorece a participação popular, alicerce do controle 

social. 

Considerando, então, o potencial das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs, o presente trabalho tem como objetivo geral aumentar a 

transparência pública e o controle social do setor de saneamento do Estado de 

Minas Gerais por intermédio da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG. 

Como objetivos específicos tem-se a implantação da Plataforma de 

Informações da ARSAE-MG; o auxilio ao processo de gestão da informação de 

saneamento do Estado de Minas Gerais e do Brasil; promoção de uma maior 

transparência da atuação regulatória realizada pela agência;  tornar o acesso às 

informações sobre saneamento mais fácil, prático e eficiente; e facilitar a 

compreensão das informações do setor de saneamento pela sociedade em geral.   

Para tanto, foram executadas 2 (duas) etapas principais: (i) identificação 

de um problema e (ii) desenvolvimento de uma solução. A segunda etapa (ii)  

envolveu a definição do Plano de Trabalho, a realização de Revisão de Literatura 

sobre o assunto em questão, o desenvolvimento do Projeto de Intervenção e a 

elaboração de Termo de Referência para processo licitatório.  

A proposta surgiu devido à constatação de que os recursos atualmente 

disponíveis na agência, como o sítio eletrônico e o banco de dados interno, são 

pouco eficientes e de difícil operação, o que dificulta o entendimento e a busca de 

informações pelos próprios servidores da ARSAE-MG, pelos usuários dos serviços, 

pelas prefeituras municipais, pelos prestadores de serviços regulados e pela 

sociedade em geral.  

Constatou-se que os resultados do projeto tornarão as atividades da 

agência mais eficazes e eficientes, tendo em vista a maior facilidade de acesso e 

análise dos dados e informações. A Plataforma servirá como base para a 

descentralização da obtenção de dados, de forma a garantir à sociedade o acesso 
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às informações e, principalmente, uma maior compreensão das informações e dos 

documentos produzidos pela ARSAE-MG, além de facilitar o trabalho de instituições 

que trabalham pela defesa dos direitos da sociedade, como o Ministério Público. 

 

2. METODOLOGIA 

Com base nos objetivos apresentados e na proposição feita pela 

Coordenação do Curso de Especialização em Elaboração e Gerenciamento de 

Projetos para Gestão Municipal de Recursos Hídricos, o presente trabalho foi 

desenvolvido em 2 (duas) etapas principais: (i) identificação de um problema e (ii) 

desenvolvimento de uma solução. 

A identificação de um problema (i) foi realizada quando da aplicação ao 

processo seletivo do curso de especialização, em que foi necessário apresentar uma 

carta proposta que abordasse uma temática a ser tratada no trabalhão de conclusão 

que atendesse aos objetivos da especialização e abrangesse algum assunto tratado 

nos módulos do curso.  

No entanto, a temática proposta inicialmente foi repensada ao longo dos 

estudos e decidiu-se trabalhar com um novo problema que se apresentou, devido ao 

trabalho da autora deste trabalho na Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – 

ARSAE-MG, e que se enquadrava em um dos grupos temáticos propostos pela 

Coordenação do curso, no caso o de “Planejamento e gestão ambiental municipal”. 

O desenvolvimento da solução (ii) envolveu a definição do Plano de 

Trabalho, a realização de Revisão de Literatura sobre o assunto em questão, o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção e a elaboração de Termo de Referência 

para processo licitatório.  

O Plano de Trabalho delimita de forma objetiva os principais aspectos do 

trabalho de conclusão de curso, que são: o titulo proposto, o aluno que o 

desenvolveria, a área de atuação, o tema que seria tratado (o que seria 

desenvolvido na proposta de intervenção: cenário, ideia básica, delimitação, 

histórico, etc), a justificativa para o desenvolvimento do projeto proposto, os 

objetivos do projeto, a metodologia e a bibliografia consultada.  

Por sua vez, a Revisão de Literatura delimita o problema para obter uma 

ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos do tema abordado, sobre suas 



14 

lacunas e sobre a contribuição da investigação para o desenvolvimento do 

conhecimento, além de auxiliar na definição dos objetivos, nas construções teóricas, 

nas comparações e na validação de resultados do trabalho.  

Para este trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre regulação no 

setor de saneamento, controle social, acesso à informação, transparência pública e, 

ainda, sobre portais corporativos.  

O Projeto de Intervenção foi desenvolvido com base na experiência da 

autora obtida através da sua atuação na ARSAE-MG e nas informações obtidas na 

entidade, bem como em projetos de outras instituições que possuem um propósito e 

uma lógica parecida com a da Plataforma de Informações proposta neste trabalho.  

No projeto foram apresentados: a problemática identificada, as 

justificativas para sua implantação, os resultados e impactos esperados, as ações de 

intervenção necessárias, os atores envolvidos, os recursos e o orçamento 

necessários, a viabilidade técnica e econômica, os riscos e dificuldades a serem 

enfrentados, o cronograma de execução, como se daria a gestão, o 

acompanhamento e a avaliação do projeto e quais os resultados esperados com a 

implantação da plataforma proposta. 

No que se refere ao Termo de Referência, este foi elaborado tendo como 

referência os objetivos e as características do projeto proposto, bem como outros 

termos já publicados por outras entidades públicas.  

 

3. PLATAFORMA DE INFORMAÇÕES DA ARSAE-MG 

3.1. Revisão de Literatura 

3.1.1. Regulação e Saneamento 

O saneamento básico consiste numa série de ações desenvolvidas com o 

intuito de assegurar a preservação do meio ambiente, bem como a saúde e 

qualidade de vida das populações por meio de serviços de abastecimento de água e 

coleta e tratamento de esgotamento sanitário, além da drenagem pluvial e manejo 

de resíduos sólidos. Para Carmo (2015, p. 3), “(...) a atividade de saneamento básico 

perpassa por cinco etapas, a saber: planejamento, prestação do serviço, regulação, 

fiscalização e promoção da participação e controle social”. 

Trata-se de serviços considerados essenciais, e que podem ser prestados 

por empresas e órgãos públicos, individualmente ou na forma de consórcio, e sob 
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regime de concessão para empresas privadas. A Lei Federal nº 11.445 estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Com a Lei, são assegurados os 

direitos dos usuários de serviços de água e esgotamento sanitário a partir do 

estabelecimento de regras e diretrizes para entes públicos e privados responsáveis 

por sua prestação e regulação. A Lei ainda especifica as etapas necessárias à 

execução das atividades, além do monitoramento da eficiência e sustentabilidade 

econômica (BRASIL, 2007c). 

Ainda de acordo com a Lei 11.445, cabe aos municípios formular sua 

própria política pública de saneamento básico contemplando os planos de 

saneamento; definir procedimentos para prestação dos serviços seja de maneira 

direta ou delegada; estabelecer os direitos e deveres dos usuários; além de criar 

mecanismos de controle social e transparências das ações. No que se refere ao 

saneamento em Minas Gerais, uma pesquisa realizada no ano de 2014 afirma que: 

 

(...) a realidade dos serviços de saneamento básico na maioria dos 

municípios mineiros é ainda caracterizada pela ausência de 

planejamento que interfere, diretamente, na oferta quantitativa e 

qualitativa dos serviços. Essa falta de planejamento resulta em 

graves problemas ambientais e de saúde, contribuindo para a 

manutenção das desigualdades sociais e comprometendo a 

qualidade de vida da população (MINAS GERAIS, 2017, p. 78). 

 

Assim, percebe-se que, de uma maneira geral, os municípios se deparam 

com dificuldades nos âmbitos institucional, técnico e econômico para a gestão 

integrada dos serviços públicos de saneamento básico. Como alternativas, esses 

podem de ser valer de modelos para ações de cooperação federativa, permitidas a 

partir do dispositivo do art. 241 da Constituição Federal e na Lei nº 11.107/05, ou a 

coordenação federativa, a partir do art. 25 dessa Constituição. Os serviços ligados 

ao saneamento encontram-se intrinsecamente relacionados e não se limitam apenas 

aos recortes geográficos, ou seja, podem envolver vários municípios ao mesmo 

tempo, o que demanda políticas e modelos de gestão que sejam abrangentes e 

associados (MOURA e GORSDORF, 2014). 

Nesse contexto, surge a importância da regulação como dispositivo legal, 

que estabelece conceitos, define obrigações, competências e abrangência de 
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atuação tanto para os prestadores de serviços, quanto para as entidades que irão 

regular e fiscalizar esses respectivos serviços. A existência de agências reguladoras 

é essencial para o mercado, além de ser fundamental ao crescimento e 

desenvolvimento econômico do país. No Brasil, as agências vêm sendo criadas sob 

a forma de autarquias de regime especial, que, sujeitas às normas da administração 

indireta, são dotadas de autonomia. As regulações dos serviços de saneamento 

inclui a elaboração de normas regulatórias como condição para a validade dos 

contratos que envolvam a prestação desses serviços. Além disso, a entidade 

regulatória prepara normas relativas às questões técnicas, econômicas e sociais que 

direcionam e orientam as atividades exercidas pelos prestadores (SANTOS, 2013). 

Nessa perspectiva, foi criada a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

(ARSAE-MG). Trata-se de uma Autarquia Especial com o desígnio de fiscalizar e 

orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para 

a sua regulação no respectivo Estado. Cabe a essa regulamentar e fiscalizar a 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário dos municípios atendidos pela COPASA-MG e pela COPANOR e de outros 

municípios do Estado de Minas Gerais ou consórcios públicos que expressamente 

concederem autorização à ARSAE-MG para a realização dessas atividades. Seus 

objetivos abrangem a edição de normas técnicas, econômicas, contábeis e sociais, 

incluindo o regime tarifário, para a prestação de serviços públicos; a fiscalização do 

cumprimento pelas concessionárias, pelos usuários e pelo poder concedente das 

normas traçadas para a prestação dos serviços, zelando pela observância dos 

direitos, deveres e obrigações dessas partes (MINAS GERAIS, 2009).  

 

3.1.2. Controle Social 

Nos serviços de saneamento prestados por instituições públicas, entende-

se como de fundamental importância o controle social a fim de assegurar maior 

participação da sociedade em prol da garantia de serviços eficientes e de qualidade. 

Segundo Hetterich (2012), do ponto de vista histórico, a maior parte das conquistas 

envolvendo o saneamento está associada a ações de segmentos sociais mais 



17 

intelectualizados, as quais, muitas vezes, conseguiram a mobilização de classes 

mais pobres da sociedade em busca do “bem comum”.  

 

A história do saneamento do Brasil revela poucas situações de 

participação e controle social e, nessas, baixo nível nas escalas de 

participação. Tal constatação resulta do traço de centralização e 

autoritarismo que caracterizou o setor, bem como das próprias 

orientações do Estado brasileiro. Os momentos de participação em 

geral mostram processos por iniciativa das elites do país, ao lado de 

movimentos populares de caráter reivindicatório. Além disso, as 

poucas experiências de participação mais substantiva, antes de 

terem sido uma concessão do Estado, foram conquistas dos usuários 

e não-usuários dos serviços (HELLER et al., 2007, p. 63). 

 

A Lei Federal 11.445, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, define o conceito de controle social como “conjunto de 

mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 

de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico” (BRASIL, 2007c). 

Para Galvão Junior e Ximenes (2007, p. 39) o controle social e a 

participação, no contexto do saneamento, referem-se à atuação de usuários e não 

usuários dos serviços relacionados, envolvendo sua prestação, acompanhamento e 

fiscalização. Além disso, engloba a participação popular no processo de tomada de 

decisão sobre políticas e programas correlatos. 

Nesse sentido, as agências reguladoras estaduais ou municipais, mesmo 

com seu pouco tempo de existência, podem contribuir em grande medida para o 

fortalecimento do controle social da prestação dos serviços de saneamento básico, 

seja por meio da parceria com conselhos setoriais ou através dos instrumentos de 

controle que dispõem, como, por exemplo, ouvidorias, audiências e consultas 

públicas, além de poderem exercer papel decisivo na difusão de informações do 

setor (GALVÃO JUNIOR; XIMENES, 2007). 

O direito à participação popular no controle das ações do Estado é 

garantido pela Constituição Federal de 1988 e consta como princípio fundamental 

para prestação de serviços públicos de saneamento básico de acordo com a Lei 
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11.445 de 2007. Para Siraque (2004, p. 18) “A essência jurídica do controle social 

está nos direitos fundamentais de informação, (...) e nos princípios da publicidade, 

da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, da soberania popular e, em 

especial, no republicano”. 

Para que a sociedade possa acompanhar a gestão pública é 

imprescindível a transparência das ações governamentais e das contas públicas, 

pois, sem as devidas informações, a participação popular, que é o alicerce do 

controle social, não deterá as condições necessárias para se efetivar. Dessa forma, 

na medida em que a transparência mune o público de informações, promovendo 

maior equidade e justiça no processo decisório, ela estimula uma maior participação 

do cidadão (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013). 

Percebe-se que um dos principais problemas existentes para a eficácia do 

controle social é a dificuldade no processamento das informações disponibilizadas 

pela administração pública, as quais, na maioria das vezes, são excessivamente 

técnicas e especializadas, o que acaba por dificultar o entendimento da população 

como um todo (TORRES, 2004). 

 

3.1.3. Acesso à Informação 

A Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à 

Informação, foi um importante avanço para a consolidação do regime democrático 

do Brasil. Isso porque, a participação dos cidadãos foi ampliada e as ferramentas 

que garantem o controle da gestão pública realizada em todas as esferas foram 

fortalecidas. Assim, o cidadão garante o exercício do seu direito ao acesso às 

informações e o país cumpre, também, esse compromisso assumido com a 

comunidade internacional por meio de tratados e convenções (BRASIL, 2011d). 

Para Medeiros et al. (2014), o direito à informação promove a participação 

democrática e ganha enfoque considerável com a publicação da referida lei. Com 

isso, são dispostos os procedimentos a serem seguidos pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, com o intuito de garantir o acesso às informações previstas na 

Constituição Federal. Tal legislação tem como intuito promover a consolidação 

desse direito humano fundamental. Ainda, “a reabertura democrática e a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 elevou o acesso à informação pública 
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ao patamar de direito fundamental, previsto no Art. 5º, XIV, XXXIII, XXXIV, LXXII, 

bem como no Art. 37” (BERTAZZI, 2011). 

No Estado de Minas Gerais, o Decreto nº 45.969 de 24 de maio de 2012 é 

o instrumento que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder 

Executivo. De acordo com esse decreto, os órgãos e as entidades do Poder 

Executivo Estadual assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso 

à informação. Esse direito será proporcionado mediante procedimentos objetivos e 

ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, 

observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei 

Federal no 12.527, de 2011 (MINAS GERAIS, 2012). 

De acordo com Martins (2017), ainda sob a perspectiva do acesso à 

informação e sua importância para a participação democrática direta, o acesso à 

informação ambiental ganha importante papel no que diz respeito ao direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

(…) O acesso à informação é considerado aspecto fundamental no 

combate aos danos ambientais e na construção de uma relação 

saudável entre seres humanos e meio ambiente em diferentes 

documentos internacionais, paradigmas da política ambiental 

internacional. Enquanto princípio da política ambiental internacional, 

o acesso à informação ambiental, portanto, apresenta-se como 

ferramenta multifuncional, possibilitando o controle, a participação e 

a educação sobre o meio ambiente. A questão, então, é posta como 

um desafio a ser concretizado na forma de políticas públicas, 

levando-se em consideração as diversas complexificações que a 

temática traz, sejam elas administrativas, legais ou democráticas 

(MARTINS, 2017, p. 38). 

 

3.1.4. Transparência Pública 

Amplamente discutida no Brasil e no mundo, a transparência pública, 

conceito diretamente associado ao acesso à informação, é considerada cada vez 

mais como um indicador de efetividade, integralidade e legitimidade das práticas de 

governança e como um dos pilares da democracia.  Além disso, passou a ser 

considerada como um meio de promover a equalização da assimetria de 



20 

conhecimento e de uma tomada de decisão mais justa e coerente (STALGREN, 

2006). 

No contexto nacional, pode-se dizer que a transparência na evidenciação 

dos atos e das contas da gestão pública é uma questão que possui relevância social 

e que ganhou maior notoriedade com a promulgação da Lei Complementar nº 

131/2009, a Lei da Transparência, e pela entrada em vigor da Lei Federal nº 

12527/2011, a Lei de Acesso à Informação (SILVA; CARREIRO, 2013). 

Dessa forma, a disponibilização de informações transparentes, 

tempestivas e relevantes a respeito da gestão pública e da destinação de verbas por 

parte do governo é considerada como um ato de responsabilidade na prestação de 

contas, sendo representado pelo termo accountability (CRUZ et al., 2012). 

Nesse sentido, para que o acesso à informação seja considerado 

transparente, esse deve ser público e disponível de forma fácil, sendo necessário, 

portanto, considerar a linguagem utilizada, o formato em que a informação foi 

disponibilizada, o momento da sua divulgação e o seu nível de atualização (MOL, 

2010). 

Assim, conforme o entendimento dos autores Kim et al. (2005), 

transparência significa: informação disponível de forma livre, diretamente acessível 

aos que serão afetados pelas decisões delas decorrentes e prestada de forma 

compreensível e completa em meios de comunicação adequados. Além disso, o 

conceito “transparência” está associado a um conjunto de questões morais e 

políticas importantes, como honestidade, lisura e abertura. 

Mesmo com a disponibilidade atual de recursos tecnológicos modernos, 

dar transparência aos atos realizados pela Administração Pública é um desafio, 

tendo em vista a necessidade de uma política específica para sua efetivação. Por 

ser um princípio a ser implementado de forma concertada, a transparência exige, 

portanto, autoridade pública (GOMES FILHO, 2005). 

3.1.5. Portais Corporativos 

Torna-se cada vez mais claro para as organizações que o conhecimento é 

um fator crucial para o desenvolvimento de vantagens competitivas. Para Schimtz et 

al. (2008), a tecnologia da informação propicia as empresas capturarem o 

conhecimento informal e transformá-lo em explícito. Nesse contexto, surgem os 

Portais Corporativos, que permitem que os funcionários das organizações interajam, 
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elaborem e disseminem conhecimento. Ainda, “vários são os benefícios (...), 

associados aos portais corporativos, sendo que o principal é a capacidade de 

suportar, dentro de um único ambiente, várias práticas para gestão do conhecimento 

organizacional” (SCHIMTZ et al., 2008). 

O principal objetivo dos Portais Corporativos, segundo Fernandes et al. 

(2010), é promover o acesso às informações no ambiente das organizações. Essa 

ferramenta é de grande importância para que as empresas se tornem mais 

competitivas por meio da gestão estratégica do conhecimento (GC). 

 

Com a adoção de tais portais, a gestão do conhecimento (GC) passa 

a fazer parte do cotidiano das organizações. Como a implementação 

dos conceitos de GC são, via de regra, incorporados às empresas de 

forma progressiva, tem-se que um portal corporativo pode apresentar 

diversos graus de sofisticação e complexidade. Facilidades para 

trabalho em conjunto com outras pessoas, compartilhamento de 

informações, acesso a aplicativos previamente existentes, e 

disseminação de conteúdo são funcionalidades normalmente 

encontradas em portais (FERNANDES et al., 2010, p.05). 

 

Nesse contexto, Cuffa et al. (2016) argumenta que “por meio dos portais 

corporativos, a gestão do conhecimento possui uma maior eficiência em capturar o 

conhecimento, armazená-lo e torná-lo disponível para sua reutilização (...)”. 

Compreende-se, portanto, que há um maior compartilhamento de experiências e 

consolidação de aprendizados para os colaboradores das organizações. Os autores 

ainda reforçam que o processo é estendido a clientes e fornecedores. 

Para Paula e Cianconi (2007) é importante frisar que há uma diferença 

entre Intranet e “Portal”. As autoras destacam que, apesar do uso indiscriminado, 

seus conceitos são diferentes. Um Portal Corporativo seria uma evolução do 

conceito de Intranet, um sistema que possui maior integração e interatividade: 

 

A Intranet é uma iniciativa que busca tirar proveito das 

potencialidades da Internet para reunir a informação interna de uma 

organização e disponibilizá-la aos empregados, recorrendo à 

utilização de links para os conteúdos. Não há integração de 

aplicações e os sítios são descentralizados (...). O Portal, ao 
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contrário, deve ser um ambiente em que todas as informações 

necessárias aos processos estão disponíveis numa aplicação que 

integra todas as outras disponíveis na organização (PAULA; 

CIANCONI, 2007, p. 57). 

3.2. Contexto - Descrição da área de estudo 

Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, está localizada 

na região sudeste do país e faz divisa com outras sete unidades federativas: Bahia, 

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. Seu território é subdividido em 853 municípios, configurando-o como o estado 

com o maior número de municípios do Brasil.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 

Minas Gerais habitam 20,5 milhões de pessoas, das quais quase seis milhões vivem 

na região metropolitana de Belo Horizonte - RMBH e aproximadamente dois milhões 

residem no triângulo mineiro, região localizada nas proximidades da divisa com 

Goiás. Com isso, o estado é o segundo mais populoso do Brasil, atrás somente de 

São Paulo, além de ser o quarto maior em área territorial (86.522.111 km²). 

A economia de Minas Gerais é caracterizada, principalmente, pela 

atividade mineradora, sendo o principal estado do país nesse setor, o qual é 

responsável por 29% de todo o minério extraído no país e por mais de 51% da 

produção brasileira de minério de ferro. Além disso, há uma forte presença de 

indústrias, com destaque para o ramo automobilístico e de indústrias de base. Na 

agropecuária, destaca-se a produção de carne bovina, milho, soja, cana-de-açúcar 

e, principalmente, de leite e café. O turismo também é uma atividade econômica 

bastante importante para Minas, envolvendo tanto a capital quanto as cidades 

interioranas, as quais possuem um grande potencial em virtude de sua importância 

histórica.  

No que se refere à infraestrutura de saneamento básico de Minas Gerais, 

o Relatório Final Saneamento Básico de Minas Gerais - 2014 da Pesquisa 

do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), desenvolvida desde 

2009 pela Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com a Secretaria de Cidades e 

de Integração Regional - (Secir), revela que a cobertura de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no estado passou de 87,22% em 2011 para 90,31% em 2014. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/seis/730-sistema-estadual-de-informacoes-sobre-saneamento-2014-31-08-2017-site/file
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php
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No período, todos os territórios de desenvolvimento do Estado apresentaram 

evolução positiva nos percentuais de cobertura desses serviços.  

Os resultados da pesquisa do Seis revelaram para o setor de 

abastecimento de água, que, entre 2011 e 2014, o percentual de população 

residente em domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água teve 

incremento de 3,54%. 

Os destaques foram os territórios do Médio e Baixo Jequitinhonha, com 

crescimento relativo de 12,45% no período avaliado, passando de 67,66% em 2011 

para 76,09% em 2014; Norte, com incremento de 9,14%, passando de 75,17% para 

82,04%, respectivamente; e Caparaó, com 9,02%, crescendo de 67,92% em 2011 

para 74,05% em 2014 (Tabela 1). 

Tabela 1- Grau de cobertura do sistema de abastecimento de água nas sedes municipais por 
território de desenvolvimento – 2011/2014 

Região de Planejamento 
Grau de cobertura 

Variação relativa 
2011 2014 

Minas Gerais 87,22 90,31 3,54 

Alto Jequitinhonha 67,05 72,30 7,83 

Caparaó 67,92 74,05 9,02 

Central 91,64 92,21 0,62 

Zona da Mata 87,57 89,73 2,47 

Médio e Baixo Jequitinhonha 67,66 76,09 12,45 

Metropolitano 95,94 96,54 0,62 

Mucuri 74,18 79,51 7,19 

Noroeste 84,83 89,54 5,55 

Norte 75,17 82,04 9,14 

Oeste 90,78 92,43 1,81 

Sudoeste 87,56 89,38 2,08 

Sul 85,33 89,33 4,68 

Triângulo Norte 92,92 94,40 1,59 

Triângulo Sul 91,98 92,73 0,82 

Vale do Aço 84,52 88,48 4,68 

Vale do Rio Doce 77,79 82,19 5,66 

Vertentes 88,13 90,61 2,81 
 

Fonte: Adaptado de Saneamento Básico de Minas Gerais – 2014 / Fundação João Pinheiro. 
Diretoria de Estatística e Informações – Belo Horizonte, 2017.  Sistema Estadual de Informações 
Sobre Saneamento (Seis). 

 

No que se refere aos serviços de esgotamento sanitário, em 2011 (Tabela 

2), o percentual da população mineira que residia em domicílios ligados a redes de 

esgoto era de 74,53%. Em 2014, essa taxa evoluiu para 77,43%, o que representa 

um aumento de 3,89% no período. 
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Ainda assim, o significativo crescimento relativo da cobertura no Médio e 

Baixo Jequitinhonha (23,47%), Alto Jequitinhonha (17,00%) e Norte (11,73%) não foi 

suficiente para que esses territórios alcançassem percentuais elevados no total da 

população atendida pelo serviço. 

Tabela 2- Grau de cobertura do sistema de esgotamento sanitário nas sedes municipais por 
território de desenvolvimento – 2011/2014 

Região de Planejamento 
Grau de cobertura 

Variação relativa 
2011 2014 

Minas Gerais 74,53 77,43 3,89 

Alto Jequitinhonha 48,19 56,38 17,00 

Caparaó 56,73 58,74 3,54 

Central 65,91 73,53 11,57 

Zona da Mata 81,03 82,57 1,91 

Médio e Baixo Jequitinhonha 43,38 53,56 23,47 

Metropolitano 83,31 84,35 1,25 

Mucuri 55,19 61,25 10,97 

Noroeste 70,47 76,46 8,51 

Norte 37,77 42,20 11,73 

Oeste 86,49 89,00 2,91 

Sudoeste 82,74 84,73 2,40 

Sul 80,91 83,82 3,60 

Triângulo Norte 87,85 92,23 4,99 

Triângulo Sul 90,70 91,72 1,13 

Vale do Aço 76,48 80,25 4,93 

Vale do Rio Doce 69,73 71,55 2,62 

Vertentes 57,10 60,56 6,07 

Fonte: Adaptado de Saneamento Básico de Minas Gerais – 2014 / Fundação João Pinheiro. Diretoria 

de Estatística e Informações – Belo Horizonte, 2017. Sistema Estadual de Informações Sobre 

Saneamento (Seis). 

Em referência aos serviços de resíduos sólidos urbanos, no ano de 

referência da pesquisa (2014), 98,5% dos municípios de Minas Gerais possuíam 

serviços de coleta direta de resíduos sólidos em domicílios, mas somente 32,1% das 

cidades contavam com coleta seletiva. 

No período, 15,1% dos municípios mineiros destinavam seus resíduos 

sólidos para aterros sanitários e 47,2% para lixões e aterros controlados. 

Em relação aos serviços de drenagem pluvial urbana, em 2014, mais 

90,0% dos municípios do estado tinham suas áreas urbanas cortadas por cursos 

d'água. Destes, 92,6% estavam contaminados e 70,8% tinham suas margens parcial 

ou totalmente ocupadas por casas e ruas. 

Muito embora, apesar das melhorias verificadas, observa-se que 72% dos 

municípios do estado não tinham, em 2014, planos municipais de saneamento 
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básico vigentes, descumprindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 

11.445/2007. 

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

do Ministério das Cidades, mostram que foram investidos R$ 3,4 bilhões nos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais entre 

2010 e 2013. Do total do montante, 61,11% foram destinados aos serviços de 

esgotamento sanitário e 25,76% aos serviços de abastecimento de água. 

Em contraponto, o estudo “Situação do Saneamento Básico no Brasil – 

Uma análise com base na PNAD1 2015”, da Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental – ABES, revela a seguinte situação para o Estado de Minas 

Gerais, de acordo com a Tabela 3: 

Tabela 3 - Situação do Saneamento Básico em Minas Gerais – 2014 a 2015 

Serviço 

2014 2015 Variação 2014/2015 

Quantidade 
de 

 domicílios 

%  
cobertura 

Quantidade  
de 

domicílios 

% 
cobertura 

Quantidade 
de  

domicílios 
% 

Abastecimento de água  
por rede 

6.029.590 86,6% 6.125.931 86,8% 96.341 1,6% 

Esgotamento 
sanitário 

conectado à 
rede coletora 

Fossa 
séptica 
ligada à 

rede 

46.335 0,7% 92.999 1,3% 46.664 100,7% 

Rede 
coletora de 

esgoto 
5.462.585 78,4% 5.480.384 77,7% 17.799 0,3% 

Total 5.508.920 79,1% 5.573.383 79,0% 64.463 1,2% 

Esgotamento 
sanitário não 
conectado à 
rede coletora 

Fossa 
rudimentar 

875.026 12,6% 797.215 11,3% -77.811 -8,9% 

Fossa 
séptica não 

ligada à 
rede 

189.498 2,7% 248.875 3,5% 59.377 31,3% 

Outro 337.692 4,8% 382.718 5,4% 45.026 13,3% 

Total 1.402.216 20,1% 1.428.808 20,2% 26.592 1,9% 

Sem esgotamento 53.672 0,8% 54.807 0,8% 1.135 2,1% 

Fonte: Adaptado do Relatório de Situação do Saneamento Básico no Brasil – Uma análise com base na 
PNAD 2015 da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES 

  

Em relação aos entes que prestam serviços públicos, de acordo com a 

pesquisa do Seis de 2014, os serviços de abastecimento de água nas sedes 

municipais do Estado de Minas Gerais eram prestados, predominantemente, por 

empresas públicas regionais: Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-

                                                           
1
 PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) anualmente.  
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MG), Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais (Copanor) e a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), responsáveis 

pelo serviço em 71,9% das sedes municipais de Minas Gerais.  

No que se refere aos serviços de esgotamento sanitário, em 2014, esses 

eram realizados nas sedes municipais, em sua maioria, pela administração direta do 

poder público (prefeituras), responsável por esse serviço em mais da metade das 

cidades do estado. As empresas com participação majoritária do poder público 

realizavam o serviço em 25,5% das sedes. Tais empresas eram a Copasa-MG, que 

atuava em todos os territórios do estado de Minas Gerais, a Copanor e a Cesama. A 

atuação da Copanor restringe-se às sedes municipais localizadas nos territórios do 

Alto Jequitinhonha, Baixo e Médio Jequitinhonha, Norte e Mucuri. A Cesama, por 

sua vez, atende apenas o município de Juiz de Fora.  

A Lei Nacional do Saneamento Básico (LNSB) institui, em seu artigo 3º, 

inciso III, como condições de validade dos contratos, a existência de normas de 

regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei, 

incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização para os serviços 

prestados.  

As entidades de regulação que a LNSB se refere deveriam obedecer aos 

princípios definidos expostos em seu artigo 21º, incisos I e II, quais sejam: 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões.  

Em respeito à orientação federal, o Estado de Minas Gerais criou a 

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, por meio da Lei Estadual nº 

18.309, datada de 3 de agosto de 2009. A agência tem natureza de autarquia 

especial, sendo conferida a ela autonomia administrativa, financeira, técnica e 

patrimonial.  

A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como 

editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação. Sua atividade é 

pautada por extrema tecnicidade, uma vez que tem como responsabilidades maiores 

o zelo pela qualidade dos serviços de saneamento, bem como o estabelecimento de 
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tarifas que permitam o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores regulados e 

que, concomitantemente, sejam tarifas módicas aos usuários. 

A agência possui competência para regular e fiscalizar a prestação de 

serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário em 636 dos 853 

municípios mineiros, conforme pode ser observado no mapa a seguir.  

Atualmente a ARSAE-MG tem competência para regular os seguintes 

prestadores: 1) Copasa-MG, sociedade de economia mista, responsável por atender 

4.499.455 economias para abastecimento de água e 2.861.058 economias para 

esgotamento sanitário; 2) Copanor, empresa subsidiária da Copasa-MG, que atua 

nas regiões norte e nordeste do estado de Minas Gerais; 3) Cesama – Companhia 

de Saneamento Municipal de Juiz de Fora; 4) Serviços Autônomos de Água e 

Esgoto – SAAEs dos municípios de Itabira e Passos, conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 - Prestadores regulados pela ARSAE-MG 

 

Fonte: ARSAE-MG, 2018. 
 

De acordo com o Relatório Anual da ARSAE-MG de 2016, a missão, 

visão, valores e objetivos que norteiam o trabalho da agência são os seguintes. 

Missão: Regular e fiscalizar a prestação dos serviços de forma 

transparente, técnica, ética, com independência decisória, buscando a 
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universalização do atendimento e a qualidade dos serviços, em compromisso com a 

sociedade e o meio ambiente.  

Visão: Ser reconhecida como uma agência reguladora de alta 

competência técnica, independente, transparente e que valoriza o controle social ao 

servir à sociedade no equilíbrio dos interesses dos usuários, do poder concedente e 

dos prestadores de serviços públicos delegados.  

Valores: transparência, eficiência, ética, independência decisória, 

qualidade e tecnicidade  

Objetivos: regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos municípios atendidos pela 

Copasa, Copanor e outros municípios do Estado de Minas Gerais ou consórcios 

públicos conveniados; editar normas técnicas, econômicas, contábeis e sociais, 

incluindo o regime tarifário, para a prestação de serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário em Minas Gerais; fiscalizar o cumprimento pelas 

conces-sionárias, pelos usuários e pelo poder concedente das normas traçadas para 

a prestação dos serviços, zelando pela observância dos direitos, deveres e 

obrigações das três partes; orientar os interessados (consumidores, prestadores do 

serviço e poder concedente) sobre a aplicação das normas; estabelecer e aprimorar 

canais para o relacionamento com a sociedade, por meio do atendimento telefônico 

gratuito, presencial, site, consultas e audiências públicas; colaborar na busca da 

universalização do acesso aos serviços de água e de esgoto; promover a educação 

da população para o uso adequado do recurso hídrico, inibindo o desperdício. 

Para a realização de suas atividades a Agência contava, ao final do 

exercício de 2016, com um quadro de pessoal composto por 98 servidores entre 

efetivos e cargos comissionados, 11 empregados da empresa terceirizada Minas 

Gerais Administração e Serviços – MGS e 10 estagiários, totalizando 119 

profissionais.  

3.3. Proposta de Intervenção 

3.3.1. Problemática 

O volume de dados e documentos recebidos, utilizados e gerados pela 

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento e Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG são de grande magnitude e de natureza e 
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assunto bastante diversos. Além da frequência de atualização, análise e produção 

dessas informações ser bastante elevada. 

Atualmente, a agência dispõe dos seguintes recursos para gestão dos 

seus documentos e informações: 

- Banco de dados interno (rede interna); 

- Planilhas de Excel com recursos avançados; 

- Sistema Eletrônico de Informação - SEI; 

- Sítio Eletrônico <www.arsae.mg.gov.br>; 

- Página na Rede Social Facebook @arsae-mg; 

- Audiência e consultas públicas. 

Para se ter um panorama da magnitude do banco de dados interno da 

agência, em 2016, conforme o Relatório Anual da ARSAE-MG, haviam cerca de 331 

processos de fiscalização operacional em andamento, 91 bases de dados da área 

econômica e 21 bases de dados da área operacional. 

 A ARSAE-MG divulga suas ações, resoluções e documentos técnicos 

relativos às suas ações de fiscalização e regulação operacional e econômica em um 

sítio eletrônico. Já os documentos que são de acesso apenas aos servidores da 

autarquia são armazenados na rede interna do órgão, subdivididos em pastas 

do Windows Explorer. 

Verifica-se que o sítio eletrônico atual do órgão, bem como a rede interna 

da agência, não apresenta um acesso fácil e eficiente das informações e 

documentos, os quais estão dispostos de forma dispersa, pouco concisa, não 

correlacionada e com acesso pouco prático. Tal situação dificulta o entendimento e a 

busca de informações pelos próprios servidores da ARSAE-MG, pelos usuários dos 

serviços, pelas prefeituras municipais, pelos prestadores de serviços regulados e 

pela sociedade em geral. 

3.3.2. Justificativa 

Os serviços de saneamento são fundamentais para promoção da saúde 

pública e proteção e preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. No 

entanto, esses serviços ainda estão bem deficitários em muitas regiões do Brasil, 

inclusive em algumas regiões do Estado de Minas Gerais, especialmente no que se 
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refere à qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e na 

abrangência e qualidade dos serviços de esgotamento sanitário. 

Além disso, a participação popular e o controle social no saneamento no 

Brasil são bastante incipientes, em grande medida pela forma que o setor foi 

estruturado, de forma centralizada e autoritária, e também pelas características 

socioeconômicas, intelectuais e culturais do povo brasileiro, que não tem um 

histórico de cidadania e envolvimento ativo em questões ambientais. Outro fator 

crucial para a baixa participação popular e controle social no saneamento é a pouca 

transparência pública, que quando existente é de baixa qualidade, baixa 

confiabilidade e de difícil compreensão, principalmente para o cidadão que não 

compreende a linguagem técnica do setor. 

Dessa forma, um grande desafio para o setor de saneamento é o 

aumento da eficiência e eficácia da transparência pública, que é um direito do 

cidadão brasileiro, conferido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal de 

Acesso à Informação. Nesse sentido, as agências reguladoras podem desempenhar 

um papel muito importante no alcance desse objetivo, já que atuam de forma a 

garantir os interesses de todos os envolvidos na prestação dos serviços de 

saneamento básico, sendo eles o prestador, os usuários e o poder concedente - 

prefeitura municipal. Com a adoção de recursos e processos eficientes de gestão e 

divulgação de informações, como o uso de tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) avançadas, as agências poderão contribuir para a promoção de 

uma maior transparência das informações, de forma completa, clara e tempestiva. 

 

3.3.3. Objetivos 

3.3.3.1. Geral 

Aumentar a transparência pública e o controle social do setor de 

saneamento do Estado de Minas Gerais por intermédio da Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais – ARSAE-MG. 

3.3.3.2. Específicos 

 

1. Implantar a Plataforma de Informações da ARSAE-MG; 
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2. Auxiliar o processo de gestão da informação de saneamento do Estado de 

Minas Gerais e do Brasil; 

3. Promover uma maior transparência da atuação regulatória realizada pela 

agência; 

4. Tornar o acesso às informações sobre saneamento mais fácil, prático e 

eficiente; 

5. Facilitar a compreensão das informações do setor de saneamento pela 

sociedade em geral.   

3.3.4. Resultados e Impactos esperados 

A Plataforma proposta por este estudo pretende:  

1. Dispor informações geradas pelo ente regulador de forma mais rápida, concisa e 

acessível a todos os públicos aos quais o banco de dados se destina, como 

usuários, servidores da agência, Ministério Público, pesquisadores, entre outros;  

2. Agregar variáveis espaciais às informações e documentos disponibilizados, 

facilitando a visualização da abrangência do trabalho realizado pela agência, e 

possibilitando a realização de análises que associem fatores ambientais com fatores 

técnicos, operacionais e econômicos; 

3. Reunir em um único sistema todos os trabalhos anteriores já realizados pela 

ARSAE-MG e estabelecer inter-relações entre os mesmos;  

4. Reunir em um único sistema todos os dados disponíveis na agência relacionados 

aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios 

regulados que facilitarão a realização dos trabalhos de todos os setores da entidade, 

podendo, futuramente, gerar relatórios analíticos de dados operacionais, 

econômicos, etc;  

5. Agilizar os trabalhos de fiscalização em campo e também proporcionar aos 

agentes de fiscalização um planejamento mais estruturado para novas fiscalizações;  

6. Beneficiar os usuários dos serviços regulados através de uma maior eficiência nos 

trabalhos realizados pela agência, como uma fiscalização mais efetiva, o que está 

em total concordância com a finalidade do escopo da agência; 

7. Correlacionar, em um mesmo sistema de informações, os dados obtidos pela 

equipe em campo tanto no que se refere aos serviços de água e esgoto, quanto 

futuramente em áreas que a agência pode passar a atuar, como resíduos sólidos e 

drenagem;  
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8. Disponibilizar de maneira rápida e fáfcil para as autoridades, através de um 

simples clique, informações que permitam auxiliar na tomada de decisão.   

3.3.5. Ações de Intervenção 

Para execução do projeto proposto, será necessário executar as 

seguintes ações: 

1. Definição junto ao Gabinete e à Diretoria da ARSAE-MG das pessoas 

responsáveis pela execução das etapas do Projeto que comporão um GT – Grupo 

de Trabalho; 

2. Definição da arquitetura, estrutura e conteúdo da Plataforma conforme definições 

do GT do Projeto; 

3. Elaboração de documento contendo escopo, estrutura e recursos necessários 

para o desenvolvimento da plataforma; 

4. Levantamento de empresas que possuem competência para desenvolver o 

Sistema; 

5. Orçamento junto a, no mínimo, três empresas que poderiam desenvolver o 

Sistema; 

6. Encaminhamento de proposta para a Câmara de Orçamento e Finanças – COF 

conforme estabelece a Deliberação COF nº 3 de 21/12/2016 (IOF de 22/12/16) para 

conseguir aprovação de orçamento para investimento na Plataforma;  

7. Caso seja aprovado o orçamento para investimento na plataforma, o GT do 

Projeto deverá elaborar os documentos necessários e seguir os procedimentos 

estabelecidos em lei para realização de licitação; 

8. Assinatura do contrato com empresa vencedora da licitação para desenvolvimento 

da plataforma; 

9. Acompanhamento do trabalho da empresa contratada pelo GT do Projeto para 

garantir que a estrutura do sistema e os dados disponibilizados pelo mesmo estejam 

de acordo com os interesses da ARSAE-MG; 

10. Finalização da plataforma pela empresa contratada; 

11. Treinamento dos funcionários da agência para operação da Plataforma; 

12. Definição de servidor da agência que será o ponto focal da Plataforma, apto a 

tirar dúvidas e resolver problemas de acesso. Preferência por profissional da área de 

TI; 
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13. Realização de testes do sistema pelo GT do Projeto e por funcionários da 

Agência; 

14. Homologação da Plataforma pelo GT do Projeto; 

15. Divulgação e inauguração da Plataforma.  

3.3.6. Atores envolvidos 

- Diretoria Colegiada da ARSAE-MG; 

- Gabinete da ARSAE-MG; 

- Gerente de Planejamento e Finanças da ARSAE-MG; 

- Grupo de Trabalho do Projeto; 

- Servidores púiblicos da ARSAE-MG; 

- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais – 

SEPLAG; 

- Câmara de Orçamento e Finanças – COF; 

- Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC; 

- Empresa contratada para desenvolvimento da Plataforma; 

- Prestadores de Serviços regulados pela ARSAE-MG; 

- Usuários dos serviços prestados pelas empresas/instituições reguladas pela 

ARSAE-MG; 

- Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG. 

3.3.7. Recursos necessários 

Para facilitar a identificação dos materiais e recursos necessários à 

elaboração e implantação da Plataforma de Informações da ARSAE-MG, as tabelas 

a seguir (Tabela 4 e a Tabela 5) estimam e sintetizam, respectivamente, o conjunto 

de insumos (Software e Hardwares) e o quantitativo de profissionais necessário à 

execução das atividades. 

Tabela 4 - Insumos necessários para a execução do Projeto 

Recurso Especificação Quantidade 

Assinatura mensal de 
servidor em ambiente de 

nuvem com Banco de 
Dados Espacial 

Processador: 4 núcleos de 3,6 GHz; 
Memória RAM: 16 GB; 
HD: 1TB; 
Sistema Operacional: Windows Server 2012 
ou superior; 
SGBD: SQL Server 2014. 

16 meses 

Software ArcGis Server 
Servidor de mapas padrão ESRI/OGC licença 
Advanced Enterprise versão 10.3.1. 

1 licença 
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Software de ETL – Extração 
Transformação e Carga 

Software FME professional versão 2015.1.3.1 
for Windows para conversão de dados 
geográficos e carga em banco de dados. 

1 licença 

Software Gerenciador de 
conteúdo para WEB 

Software CMS LifeRay 7.0. 1 licença 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 5 - Profissionais necessários para a execução do Projeto 

Profissionais Função Quantidade 

Gerente de Projeto 
Elaborar o plano de projeto e acompanhar a 
execução das ações com elaboração de 
relatórios periódicos. 

300 horas 

Arquiteto de software 
Definir a arquitetura tecnológica da Plataforma 
da ARSAE-MG integrando a plataforma Arcgis 
aos módulos java a serem desenvolvidos. 

1.068 horas 

Analista de Sistemas 
Realizar as entrevistas para elaboração dos 
documentos de requisito e criação do modelo 
lógico e físico do banco de dados. 

1.064 horas 

Analista Desenvolvedor 

Montagem do ambiente de nuvem instalando e 
configurando os softwares adquiridos; 
Customizar o Arcgis Server utilizando o 
ArcObjects;  
Desenvolver os módulos utilizando tecnologia 
JavaEE.  

2.040 horas 

Especialista GIS 

Participar das entrevistas de identificação dos 
dados espaciais; 
Auxiliar na modelagem de banco de dados 
espaciais; 
Documentar os processos de tratamento das 
informações espaciais; 
Criar os processos de ETL para extração, 
transformação e carga de dados em banco de 
dados espaciais. 

1088 horas 

Analista GIS 

Participar das entrevistas de identificação dos 
dados espaciais; 
Auxiliar na modelagem de banco de dados 
espaciais; 
Documentar os processos de tratamento das 
informações espaciais; 
Criar os processos de ETL para extração, 
transformação e carga de dados em banco de 
dados espaciais; 
Ficará disponível integralmente para a ARSAE-
MG durante o período de suporte e 
manutenção. 

1.544 horas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3.8. Orçamento 

Será realizado Processo Seletivo, com o critério de melhor Técnica e 

Preço, mediante Ato Convocatório, nos moldes preconizados pela Lei Federal nº. 
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8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 

de janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos 

Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008, nº. 44.431, de 29 de 

dezembro de 2006, nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio 

de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG / 

JUCEMG nº. 6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº. 058, 

de 30 de novembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Resolução 

SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009. 

Será selecionada a Pessoa Jurídica que possuir perfil técnico adequado 

para as atividades propostas e apresentar a melhor proposta técnica e financeira, 

tendo em vista a previsão dos custos estimados à execução dos serviços 

correspondente ao valor máximo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais). 

 

3.3.9. Viabilidade 

A ARSAE-MG é uma autarquia especial, ou seja, um órgão da 

Administração Indireta do Estado de Minas Gerais e está vinculada à Secretaria de 

Cidades e de Integração Regional do Estado de Minas Gerais - SECIR.  

Dessa forma, o orçamento da ARSAE-MG é deliberado pelo Estado de 

Minas Gerais através da Lei Orçamentária Anual conforme estabelece a Constituição 

do Estado de Minas Gerais e a Lei Complementar Federal nº º 101, de 4 de maio de 

2000. 

Sendo assim, para que ARSAE-MG obtenha recursos necessários para o 

investimento em uma Plataforma de Informação, é necessário que ela obtenha 

aumento do seu limite orçamentário ou suplementação orçamentária, cuja aprovação 

é deliberada pela Câmara de Orçamento e Finanças – COF, uma instância central 

de governança do Poder Executivo do Estado e Minas Gerais criada pela Lei 

Estadual nº 22257 de 27/07/2016. 

Como o projeto proposto trata-se da aquisição de uma Plataforma de 

Informação, enquadrando-se como bem e/ou serviço referente à Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC que demandará suplementação e/ou aumento de 

limite orçamentário da ARSAE-MG, tal aquisição deverá ser submetida à Câmara de 
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Orçamento e Finanças, conforme fluxo por ela estabelecido na Deliberação COF nº 

03 de 21/12/2016, artigo 12º. 

Conforme o referido fluxo, a ARSAE-MG encaminhará o pedido de 

suplementação e/ou aumento de limite orçamentário para manifestação do Comitê 

Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC, conforme formato 

e prazo estabelecidos normatizados por este comitê, que manifestar-se-á acerca do 

mérito e encaminhará para a Secretaria Executiva da COF o pedido original instruído 

com seu parecer técnico. Caso achar necessário, a Secretaria Executiva da COF 

solicitará manifestações de áreas técnicas, consolidará as manifestações técnicas, 

principalmente a orçamentária, e submeterá o pedido para deliberação da COF, a 

qual responderá diretamente à ARSAE-MG sobre o pleito.  

Atualmente, o Estado encontra-se em situação deficitária. A LOA de 2018 

prevê um valor de arrecadação inferior ao valor a ser gasto. Sendo assim, prevê-se 

uma dificuldade de aprovação de orçamento para investimento na Plataforma 

proposta com verba do Estado de Minas Gerais, dependendo do valor orçado. 

Uma alternativa para a contratação de empresa para desenvolvimento da 

Plataforma é a contratação temporária de um profissional capacitado para executar 

tal projeto. Salienta-se que o orçamento atual da agência também está deficitário, 

não havendo recurso suficiente sequer para ações de sua competência, como a 

fiscalização in loco de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

operados por prestadores regulados pela ARSAE-MG. 

Uma alternativa para a viabilização econômica e financeira seria a busca 

por programas de financiamento do Governo Federal ou o estabelecimento de 

convênio ou parceria com uma Universidade Estadual ou Federal, como por 

exemplo, com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, que é está sediada 

no mesmo município que a ARSAE-MG.  

No que se refere à técnica, a Plataforma de Informação proposta é 

totalmente viável, tendo em vista que atualmente há no mercado profissionais e 

empresas com conhecimento e competência suficientes para desenvolvê-lo. 

 

3.3.10. Riscos e dificuldades 

De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2008), o risco é um evento ou 

condição incerta que pode ou não ocorrer. Se ocorrer, com certeza, irá afetar o 
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projeto, provocando um efeito positivo ou negativo em seus objetivos. Geralmente, 

os projetos não contam com todas as informações necessárias para o perfeito 

planejamento do trabalho, uma vez que a equipe do projeto estará lidando com o 

futuro, que já é incerto por natureza. Por essa razão deve-se estar atento a qualquer 

mudança no ambiente do projeto de forma a atuar proativamente na sua gestão, 

visando alcançar os objetivos definidos.  

Diante disso, para o projeto proposto de implantação da Plataforma de 

Informações da ARSAE-MG temos os seguintes riscos e dificuldades: 

1. Escolha inadequada dos servidores que comporão o GT do Projeto 

que terá papel fundamental no planejamento, gestão, 

acompanhamento e avaliação do projeto. 

2. Não liberação dos recursos financeiros dentro do cronograma previsto 

se constitui no maior risco para a execução do projeto, 

comprometendo o alcance das suas metas e dos seus objetivos. A 

interrupção definitiva do repasse do recurso financeiro por parte do 

Estado inviabilizará totalmente a execução do projeto. 

3. Baixo comprometimento e engajamento do(s) patrocinador(es) do 

projeto, que seria a Diretoria Colegiada da Agência. Esta precisa estar 

comprometido com a mudança que o projeto propõe e atuar junto ao 

GT na resolução de conflitos e na busca do engajamento dos 

stakeholders. 

4. Subestimar o tempo necessário para execução das tarefas e não 

envolver a equipe neste processo, ocasionando o não cumprimento 

dos cronogramas no prazo. É necessário envolver a equipe do projeto 

na construção do cronograma. 

5. Termo de Referência não conseguir abarcar todas as exigências 

necessárias para contratação de uma empresa com as competências 

necessárias para a execução do projeto com a qualidade desejada.  

6. Planejamento ineficiente das ações e definição incompleta do escopo 

do projeto. 

7. Comunicação falhas entre os stakeholders. Para se ter uma boa 

comunicação no projeto, é necessário planejamento. O planejamento 

da comunicação envolve, entre outros: definir o que deve ser 

comunicado, o público alvo, a frequência e o formato da comunicação. 
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8. Não visualização dos riscos do projeto. 

9. Falhas no gerenciamento da qualidade. 

10. Inadequada gestão da mudança (escopo, prazo, custo, pessoas).  É 

necessário envolver adequadamente os servidores no processo, de 

forma a promover a participação deles e a adesão à Plataforma nos 

processos de trabalho. Toda mudança implica, diretamente, na forma 

como as pessoas vão interagir com o projeto e o produto final dele. 

3.3.11. Cronograma 

A empresa contratada, após realização da licitação, deverá adotar boas 

práticas recomendadas pelo Guide to the Project Management Body of Knowledge - 

PMBOK (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos) 

na execução do projeto, produzindo artefatos suficientes para a documentação das 

atividades e caraterísticas da plataforma. 

O cronograma apresentado a seguir (Tabela 6) deverá ser utilizado como 

referência para elaboração das propostas e para a execução do plano de projeto.  

Não serão permitidas alterações do escopo ou na sequência das 

atividades sem prévia autorização e aprovação da ARSAE-MG. 
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Tabela 6 - Cronograma físico-financeiro da Plataforma de Informações da ARSAE-MG 

PLATAFORMA DE INFORMAÇÕES DA ARSAE-MG 

Etapas Responsável 
Mês  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Plano de projeto Contratada 3%                

Entrevistas, fluxos de 
processos 

Contratada  3%               

Fornecimento e 
configuração do 

ambiente de nuvem 
Contratada        2,5%        2,5% 

Fornecimento e 
configuração do ETL* 

Contratada   4%              

Fornecimento e 
configuração do GIS** 

Contratada   7%              

Modelagem do banco 
de dados 

Contratada    3% 3%            

Implantação e 
configuração do CMS*** 

Contratada     3%            

Execução dos módulos Contratada      10% 10% 10% 10%        

Documentação Contratada          5%       

Carga de dados Contratada          12%       

Treinamento Contratada          3%       

Operação assistida e 
manutenção 

Contratada           1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

TOTAL MENSAL (%) 3,0 3,0 11,0 3,0 6,0 10,0 10,0 12,5 10,0 20,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,0 

TOTAL ACUMULADO (%) 3,0 6,0 17,0 20,0 26,0 36,0 46,0 58,5 68,5 88,5 90,0 91,5 93,0 94,5 96,0 100 

*ETL: Extração, Transformação e Carga; 
 **GIS:  Geographic Information System (SIG – Sistema de Informação Geográfica);  
***CMS: Central de gerenciamento de DVRs (Digital Video Recorder)  
 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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3.3.12. Gestão, acompanhamento e avaliação 

Os serviços prestados pela empresa contratada serão geridos e 

acompanhados pelo Grupo de Trabalho definido previamente pela Diretoria 

Colegiada da ARSAE-MG juntamente com o Gabinete da Agência. Sugere-se que o 

grupo seja composto por cerca de 5 funcionários, os quais devem estar 

familiarizadas com todo o projeto e todo o processo. Destaca-se a importância de ter 

um servidor da agência que tenha formação na área de TI como integrante do grupo.  

 É fundamental também que seja estabelecida uma rotina de 

acompanhamento e avaliação da plataforma de forma a verificar sempre se ela está 

funcionando de forma eficaz e eficiente e se há necessidade de atualizações, de 

implementação de novas funcionalidades e/ou de inserção de novas informações. 

A gestão, acompanhamento e avaliação também pode ser realizada por 

meio de indicadores, a serem estabelecidos pelo Grupo de Trabalho, os quais 

poderão medir, dentre outros parâmetros, o alcance da Plataforma, a frequência de 

acesso.  

3.3.13. Termo de Referência 

3.3.13.1. Modalidade, regime e tipo de licitação 

Modalidade da licitação: Pregão Eletrônico. 

Regime: Prestação de Serviços. 

Tipo: Preço e Técnica. 

3.3.13.2. Justificativa da contratação 

A presente contratação se justifica pela necessidade de desenvolvimento 

de uma Plataforma de Informação para a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - 

ARSAE-MG que facilite o acesso a documentos e informações produzidas pela 

Agência resultantes da sua ação regulatória e fiscalizatória dos serviços prestados 

pelos prestadores regulados pelo órgão. 

Esta Plataforma favorecerá a transparência da atuação da ARSAE-MG, 

facilitando o acompanhamento - pelo público em geral, especialmente os usuários 

dos serviços regulados, pelas Prefeituras Municiais, pelos Prestadores Regulados e 

por órgãos públicos que atuam de forma a contribuir para a garantia dos direitos dos 

cidadãos, como o Ministério Público - do trabalho de regulação operacional e 
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econômica dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

realizado pela Agência. 

 

3.3.13.3. Objeto 

O objeto do presente edital consiste na Contratação de serviços em TI – 

Tecnologia da Informação para desenvolvimento e manutenção da Plataforma de 

Informações da ARSAE-MG. O serviço engloba todo o ciclo de desenvolvimento, 

incluindo a Transferência de Conhecimento entre empresas, conforme este Termo 

de Referência.  

 

3.3.13.4. Caracterização do Objeto 

Constitui objeto a ser licitada a contratação, em lote único, dos produtos e 

serviços listados abaixo no Escopo da contratação. 

3.3.13.4.1. Prestação de serviços de desenvolvimento, implantação e 

manutenção de uma Plataforma de Informações para subsidiar as atividades 

de fiscalização e regulação da ARSAE-MG, bem como de divulgação e 

transparência do trabalho da ARSAE-MG e de informações dos serviços 

prestados pelos regulados pela Agência.  

A CONTRATADA deverá prestar serviço de desenvolvimento, 

implantação e manutenção de uma Plataforma de Informações a ser disponibilizado 

aos servidores do órgão e à toda a sociedade com as seguintes funcionalidades: 

visualização geográfica dos municípios regulados pela Agência, possibilitando a 

visualização de documentos gerados pela Agência por município ou por Prestador, a 

serem disponibilizadas por assuntos, como “Água”, “Esgoto”, “Econômica”, 

“Administrativa”, bem como a visualização de resultados do Projeto Sunshine, de 

informações sobre municípios em racionamento e sobre o atendimento aos 

parâmetros de qualidade da água e ao Plano de Amostragem, conforme a Portaria 

nº 2914/2011.  

Deverá ser disponibilizada também a distribuição geográfica dos 

municípios, com seus respectivos limites, bem como a hidrografia de todo o Estado, 

possibilitando a visualização de nomes de rios e de Bacias Hidrográficas.  

A Plataforma de Informação deverá dispor de filtros por camadas ou por 

assuntos, de forma a permitir a escolha de critérios para visualização das 
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informações, facilitando a verificação das informações disponíveis de forma 

integrada ou segregada, além de possibilitar a verificação visual e espacial dos 

municípios que se encontram nas mesmas condições e facilitar a análise por parte 

de servidores da Agência, bem como de usuários dos serviços e demais 

interessados.  

A Figura 2 e a Figura 3 demonstram exemplos de funcionalidades que a 

Plataforma deverá dispor. 

 

Figura 2 - Mapa do Estado de Minas Gerais demonstrando o valor médio do percentual de 
atendimento de esgoto nos municípios cuja prestação de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário são regulados pela ARSAE-MG. 

 
Fonte: ARSAE-MG, 2018. 
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Figura 3 - Visualização no mapa do estado de quais municípios receberam fiscalização dos 
serviços regulados e facilidade de acesso a todos os documentos vinculados a ele 

 
Fonte: Sistema de Informações Geográficas (Sigaresc) da Agência de Regulação de Serviços 
Públicos de Santa Catarina (ARESC) 

 

3.3.13.4.2. Prestação de serviços de set-up e implantação do escopo 

contratado  

A CONTRATADA deverá prestar serviços de desenho, construção, 

implantação, testes e operação do Sistema de Informações e demais componentes 

da solução contratada. 

3.3.13.4.3. Gestão da Mudança  

A CONTRATADA será responsável pelo treinamento teórico e prático e a 

capacitação dos servidores da Agência que serão incumbidos de operar, atualizar 

e/ou alimentar o sistema desenvolvido e implementado.  

Os treinamentos ministrados deverão ser realizados nos formatos, carga 

horária e ementa necessários e suficientes à plena capacitação dos funcionários 

para a correta operação dos sistemas e demais elementos componentes. 

3.3.13.4.4. Considerações Gerais 

Constitui o serviço de desenvolvimento/manutenção de sistemas: 
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1. Especificação do sistema, módulo ou melhoria ou alteração de documentação do 

sistema já existente; 

2. Preparação e verificação da infraestrutura; 

3. Desenvolvimento do sistema, módulo, melhoria ou funcionalidade; 

4. Testes feitos pela empresa 

5. Homologação do sistema feito pela ARSAE-MG; 

6. Treinamento de usuários; 

7. Instalação no ambiente de produção. 

Não necessariamente todas as tarefas acima serão executadas quando 

da solicitação de uma manutenção, isto porque as tarefas serão executadas 

conforme as características da demanda feita pela CONTRATANTE. 

A elaboração de proposta para execução de qualquer manutenção ou 

análises para orçamento de demandas não poderá ser cobrada, somente os 

serviços de especificação e seguintes poderão sê-lo. Entende-se neste caso que a 

mera análise para fins de orçamento é interesse da empresa e a estimativa não 

constitui produto para a Administração Pública. 

A Especificação técnica do sistema é de responsabilidade da 

CONTRATADA que deverá conduzir o trabalho de forma a encontrar a melhor 

solução técnica para chegar ao resultado definido pela CONTRATANTE. Caso a 

plataforma EPM apresente alguma limitação técnica, a CONTRATADA deverá 

informar à CONTRATANTE durante o processo de especificação. 

3.3.13.4.5. Manutenção Preventiva 

Consiste em serviço de manutenção preventiva atender o Plano de 

Suporte a ser disponibilizado para a contratada juntamente com a documentação 

completa do sistema. 

Todas as ações de suporte serão supervisionadas pela CONTRATANTE 

assim como todo contato com a PRODEMGE, empresa responsável pela 

hospedagem do sistema, que deverá ser feito mediante conhecimento prévio da 

ARSAE-MG. 

Periodicamente, ou quando a CONTRATANTE entender ser necessário, 

será entregue à CONTRATADA Ordem de Serviço referente ao total de horas para 

realização de manutenção preventiva incluído descrição detalhada dos 

procedimentos a serem realizados. Todas as Ordens de Serviço deverão conter em 
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seu corpo número de empenho com saldo suficiente para custeá-las. As horas e os 

trabalhos referentes à manutenção preventiva serão negociadas com a 

CONTRATADA. 

Cabe à CONTRATADA dar garantia aos problemas corrigidos pelo prazo 

de 90 dias corridos a partir da data de fechamento da ocorrência no sistema de 

registro de chamados. 

3.3.13.4.6. Manutenção Corretiva 

A manutenção corretiva deverá ocorrer conforme demanda da 

CONTRATANTE por meio de sistema de gestão de demandas, preferencialmente 

sistema de registro de chamados, que deverá conter as informações sobre as 

correções feitas conforme item específico deste Termo de Referência. 

A CONTRATADA deve buscar sempre a correção do problema, sendo a 

correção do incidente mera ação paliativa. 

Cabe à CONTRATADA dar garantia aos problemas corrigidos pelo prazo 

de 90 dias corridos a partir da data de fechamento da ocorrência no sistema de 

registro de chamados. 

Problemas ou incidentes que forem reabertos em prazo inferior a 90 dias 

corridos não poderão ser cobrados pela CONTRATADA, que deverá corrigi-lo sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

Será obrigatório que em cada caso aberto no sistema de registro de 

chamados, seja incluído as horas estimadas de correção, antes do início 

propriamente dito da correção, a título de tempo máximo para correção do erro. 

Tempo superior a este somente poderá ser faturado se houver autorização expressa 

da CONTRATANTE. 

 

3.3.13.4.7. Manutenção Evolutiva 

A CONTRATADA deverá prestar serviços conforme especificado no item 

2.3. As melhorias a serem desenvolvidas serão individualizadas e detalhadas por 

meio de Ordem de Serviço, todo e qualquer serviço somente poderá ser inicializado 

após a emissão desta, na qual constará, dentre outras informações, o número da 

Nota de Empenho que contenha saldo para arcar com as despesas do serviço nela 

discriminado. 
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Este serviço envolverá as seguintes atividades, conforme necessidade da 

CONTRATANTE: 

 Elaboração de especificação de requisitos e apoio na validação dessa 

pela CONTRATANTE; 

 Construção do desenvolvimento, considerando todas suas etapas 

(especificação técnica, construção e testes); 

 Realização de testes depois de concluída a construção, inclusive testes 

unitários, integrados e regressivos; 

 Homologação junto aos usuários finais; 

 Treinamento da equipe técnica da CONTRATANTE, incluindo a 

elaboração do material de treinamento, tal item é considerado parte do ciclo de 

desenvolvimento de sistemas e pode ser considerado necessário à adequada 

utilização do sistema por parte da CONTRATANTE, reduzindo gastos com 

assistência técnica referentes à solução de dúvidas; 

 Instalação em PRODUÇÃO. 

Cabe à CONTRATADA dar garantia à funcionalidades novas e as já 

instaladas que serão afetadas pelas novas pelo prazo de 90 dias a partir da data de 

entrada em produção do módulo, melhoria ou funcionalidade desenvolvida e para 

cada funcionalidade já instalada no sistema em questão afetos a melhoria. 

O perfil mínimo dos profissionais que deverão ser alocados para as 

atividades relativas a este Banco de Horas é o constante do item 3 deste Termo de 

Referência. 

Os usuários a serem treinados, assim como a quantidade de turmas e 

alunos por turma e o local de treinamento, serão definidos pela CONTRATANTE. Os 

custos decorrentes de treinamento devem ser discriminados separadamente na 

Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE. 

As melhorias deverão ser solicitadas pela CONTRATANTE. Antes da 

aprovação do início das atividades referentes à especificação e desenvolvimento da 

melhoria a CONTRATADA deverá apresentar a proposta para a execução contendo: 

 descrição dos serviços necessários; 

 número de horas necessárias; 

 prazo para entrega da melhoria em homologação; e 

 valor para desenvolvimento da melhoria. 
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A aprovação da CONTRATANTE é condicionada à emissão do empenho 

estimativo do valor informado pela CONTRATADA. 

Iniciado o desenvolvimento, caso a CONTRATADA, em função de erro de 

sua parte no planejamento e mensuração de prazo para execução do serviço 

solicitado, necessite usar mais homens-hora do que o volume originalmente 

acordado com a CONTRATANTE, ou tenha retrabalho nas atividades realizadas, as 

horas excedentes não poderão ser faturadas. 

Todo e qualquer atraso de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA 

será penalizado conforme Cláusula de Penalidade prevista no contrato e Níveis 

Mínimos de Serviços constantes do item 9 deste Termo de Referência, podendo a 

Administração aceitar justificativas para o atraso. 

 

3.3.13.4. Avaliação de Custo 

Atendendo ao disposto na alínea “e” do inciso I, do artigo 6º, do Decreto 

nº. 44.786, de 18 de abril de 2008, esta licitação será precedida de consulta ao 

mercado para verificação dos preços e a estimativa dos custos, baseada no objeto 

da presente licitação.  

Todos as respostas à consulta enviadas constarão do processo físico 

assim como o registro do preço médio da hora/homem, este último será considerado 

o valor de referência que constará no processo eletrônico do Portal de Compras. 

 

3.3.13.5. Da Qualificação Técnica  

A CONTRATADA deverá fornecer equipe técnica composta por 

profissionais com os diversos perfis, abaixo listados, exigidos e adequados à 

execução dos serviços, em número compatível com o porte e prazos requeridos. 

Deverá existir pelo menos um técnico da CONTRATADA ao longo das reuniões de 

trabalho, que ocorrerão, obrigatoriamente, semanalmente na Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves, capaz de se comunicar fluentemente no idioma 

português do Brasil.  

Nos casos em que seja necessária a substituição, pela CONTRATADA, 

de quaisquer dos profissionais alocados no projeto em qualquer período, a empresa 

deverá submeter tal profissional à aprovação prévia pela CONTRATANTE, 

assegurando que o novo profissional detenha perfil e certificação (quando aplicável) 

igual ou superior ao do substituído.  



48 

Os perfis descritos nos subitens subsequentes deverão seguir a seguinte 

regra.  

3.3.13.6. Critérios de seleção 

O critério de seleção será o de MELHOR TÉCNICA E PREÇO, mediante 

Ato Convocatório, nos moldes preconizados pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 

123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, 

Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº. 

44.786, de 19 de abril de 2008, nº. 44.431, de 29 de dezembro de 2006, nº. 44.630, 

de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de 

fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº. 6419, de 30 de 

novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, 

com suas alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro 

de 2009. 

3.3.13.7. Qualificação Técnica 

3.3.13.7.1. Da empresa 

 Um projeto como a construção da Plataforma de Informações da ARSAE-

MG requer empresas com experiência em soluções que envolvam consultoria em 

geociências, sistemas de informação e geotecnologias.  

É necessário um entendimento sobre os processos que envolvem a 

gestão de saneamento básico pelos entes governamentais e não governamentais, 

com bom nível de conhecimento da legislação, práticas do mercado, modelos de 

análise espacial, tudo isso consolidado em arquiteturas tecnológicas que suportem 

sistemas de informação geográfica.  

Esta experiência deve ser comprovada com a apresentação de atestados 

técnicos emitido em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, de relevância estadual ou nacional, comprovando que a licitante 

presta ou prestou serviços que envolvam:  

 Desenvolvimento de sistemas de recursos hídricos;  

 Desenvolvimento de aplicações GIS em plataforma web;  

 Modelagem de banco de dados espaciais;  

 Implantação de ferramentas de ETL geográfico;  
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 Customização e/ou implantação de webservices geográficos padrão OGC 

(WFS/WMS);  

 Implementação de projetos seguindo as boas práticas do PMBOK.  

 

3.3.13.7.2. Da equipe-chave 

A experiência da equipe chave (Tabela 7) deverá ser comprovada através 

de currículos profissionais devidamente assinados pelos profissionais. A Empresa 

poderá anexar comprovante de acervo técnico ou outros documentos oficiais 

comprobatórios. A ARSAE-MG poderá solicitar, a qualquer instante, documentos que 

comprovem a qualificação da equipe técnica. 

A equipe de suporte, como desenvolvedores e analistas poderão ser 

indicados, mas não pontuarão no processo de seleção. 

Tabela 7 - Equipe Chave 

Perfil Função Qualificações 

Gerente de 
projetos 

Realizar o planejamento e o 
acompanhamento do projeto. 

Formação em Sistemas de 
Informações ou áreas afins, 
certificação PMI e mínimo de 5 anos 
de experiência em projetos de 
geotecnologias. 

Arquiteto de 
Soluções 

Definição da solução 
tecnológica, dos modelos 
conceituais e coordenação 
técnica do projeto. 

Formação em Sistemas de 
Informações ou áreas afins, pós-
graduação em área de tecnologia e 
mínimo de 5 anos de experiência 
em projetos de geotecnologias e 
recursos hídricos ou áreas afins. 

Especialista GIS 
Definição da modelagem de 
dados geográficos e interface 
com as áreas de negócio. 

Formação em Geografia ou áreas 
afins, pós-graduação em 
geoprocessamento e no mínimo 5 
anos de experiência em projetos 
relacionados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3.13.8. Critérios de Aceitabilidade 

O produto entregue somente será aceito se cumprir com o objetivo pelo 

qual foi solicitado, constante da Ordem de Serviço e não danificar outras 

funcionalidades já em funcionamento no momento de instalação em produção. 
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3.3.13.8.1. Da Metodologia 

As metodologias adotadas e os produtos resultantes das atividades 

desenvolvidas devem ser apresentados obedecendo a modelos e padrões 

previamente submetidos e aprovados pela CONTRATANTE. Toda a documentação 

gerada e/ou utilizada durante a execução das atividades (estudos, levantamentos, 

modelos, fluxos, desenhos, atas de reuniões, apresentações, artigos técnicos, 

bibliografias, notas técnicas, propostas técnicas) deve ser organizada e entregue à 

CONTRATANTE, juntamente com os serviços previstos neste Termo de Referência. 

 

3.3.13.8.2. Direito de Propriedade 

Todos os produtos e artefatos gerados como resultado da prestação de 

serviços pela CONTRATADA serão de propriedade da CONTRATANTE, sendo 

vedada qualquer divulgação ou comercialização por parte da CONTRATADA sem a 

sua autorização. 

 
3.3.13.9. Condições gerais de execução do contrato  

3.3.13.9.1. Prazo do contrato  

O prazo do CONTRATO será de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir da DATA DE PUBLICAÇÃO do CONTRATO e consequente emissão da 

primeira ORDEM DE SERVIÇO.  

 

3.3.13.9.2. Local e horário de prestação dos SERVIÇOS  

O prazo para início dos trabalhos será de 05 (cinco) dias úteis após a data 

de assinatura do CONTRATO.  

De forma a permitir e facilitar que as equipes técnicas das PARTES, 

envolvidas no projeto, participem de forma totalmente integrada e dedicada nas 

definições e fornecimento de informações, o início dos SERVIÇOS, mais 

especificamente a etapa de Planejamento e Estruturação do Projeto, serão 

prestados nas dependências da CONTRATANTE (Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo de Almeida Neves ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. 

Gerais, 12º andar, CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG), ou em outro local 

definido na cidade de Belo Horizonte), não cabendo à CONTRATANTE qualquer 



51 

ônus ou responsabilidades decorrentes do deslocamento dos profissionais da 

CONTRATADA até o local supracitado.  

Para as etapas posteriores, o local e horário da prestação dos SERVIÇOS 

deverão seguir as definições realizadas na etapa de Set-up da Operação, não 

cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus ou responsabilidades decorrentes do 

deslocamento dos profissionais da CONTRATADA até os locais que serão definidos.  

A execução do objeto do CONTRATO será realizada durante o horário de 

funcionamento da CONTRATANTE, das 09:00 às 18:00, em dias úteis.  

 

3.3.13.9.3. Disposições Gerais  

O licitante vencedor deverá obedecer às condições deste ANEXO e do 

EDITAL para perfeito cumprimento do objeto do certame licitatório e ao cronograma 

de trabalho, pactuado nas fases 5.1 - Planejamento do Projeto e 5.2 – Set-up da 

Operação, sendo esta obrigação formalizada em CONTRATO.  

A CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA, para os profissionais 

que necessariamente trabalharão nas dependências da CONTRATANTE, a 

infraestrutura para execução dos trabalhos, entendida como: salas, mobiliário, 

telefonia fixa, rede de telecomunicações, incluído acesso à Internet e serviço de 

impressão de documentos.  

A CONTRATADA deverá fornecer os computadores e/ou notebooks, a 

todos os membros de sua equipe de projeto lotada tanto nas dependências da 

CONTRATANTE quanto em eventual unidade externa, dotados de sistema 

operacional MS-Windows 7, Professional ou Superior, Pacote MS-Office 2010 

Standard ou Superior, e MS-Project 2010 Professional ou PWA (padrão SEPLAG), 

para as estações que os necessitem.  

A CONTRATANTE será a proprietária de todo e qualquer produto e 

documentação que vierem a ser gerados pela CONTRATADA em função da 

execução dos SERVIÇOS e que não for de propriedade intelectual desta. 

 

3.3.13.10.  Condições de Pagamento 

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por 

processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados 
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pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, 

pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais. 

Para todo e qualquer encaminhamento de demanda relacionada a este 

contrato, a CONTRATANTE adotará uma Ordem de Serviço. Este documento 

detalhará os procedimentos de solicitação, acompanhamento e recebimento dos 

serviços, e formalizará o início do consumo das horas estipuladas em Banco de 

Horas para execução. Os serviços serão solicitados por escrito na Ordem de Serviço 

ao preposto da contratada, que será considerado, para todos os fins o Gerente do 

Projeto. 

Em reunião a CONTRATANTE informará o resultado desejado com a 

manutenção, o preposto da contratada deverá entregar à Equipe de Projeto, dentro 

de prazo a ser definido pela CONTRATANTE, Plano de Execução da demanda que 

deverá seguir o modelo disposto neste Edital de Licitação qual seja Modelo Ordem 

de Serviço. Uma vez aprovado o Plano de Execução este se transformará em 

Ordem de Serviço e será assinado pela CONTRATANTE e CONTRATADA, podendo 

a Equipe Técnica iniciar a sua execução, desde que haja indicação na Ordem de 

Serviço de empenho com saldo suficiente para custeio do serviço. 

O pagamento será executado sempre que houver o atendimento ao 

objetivo especificado na Ordem de Serviço e desde que as modificações feitas não 

inviabilizem a utilização de partes do sistema já em funcionamento. 

O volume de horas utilizadas deverá ter sido previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA, em função de erro de sua parte no 

planejamento e mensuração de prazo para execução do serviço solicitado, necessite 

usar mais homens-hora do que o volume originalmente acordado com a 

CONTRATANTE, ou tenha retrabalho nas atividades realizadas, as horas 

excedentes não poderão ser faturadas. 

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo 

gestor, conforme dispõe os Decretos nº. 45.035/2009 e 37.924/96 e suas alterações. 

As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento, considerado válido pela CONTRATANTE. 

O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante 

o CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 
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Na hipótese de irregularidade no Cadastro Geral de Fornecedores – 

CAGEF do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, no 

Portal de Compras, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o 

cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a 

partir da data de sua regularização. 

É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 

do objeto deste pregão. 

 
3.3.13.11.  Deveres da contratada e do contratante 

 

3.3.13.11.1. Dos deveres da CONTRATADA 

I - entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia aos 

produtos derivado do serviço prestado no local determinado e de acordo com os 

prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura da 

respectivas Ordens de Serviço;  

II - responsabilizar-se pela assistência técnica aos produtos derivado do 

serviço prestado e sua manutenção gratuita durante o período de garantia, ainda 

que a referida assistência técnica e manutenção sejam prestadas por outra empresa, 

conforme declarado na proposta da CONTRATADA;  

III - observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas 

adequadas relativas as embalagens, volumes, etc.;  

IV - fornecer juntamente com a prestação do serviço toda a sua 

documentação fiscal e técnica e seu respectivo termo de garantia do serviço 

prestado;  

V - responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação do serviço a 

si adjudicado, inclusive com relação a deslocamentos e diárias, necessários à 

prestação do serviço e acompanhamento do mesmo;  

VI - entregar quando da assinatura do contrato a todos os documentos 

referentes aos perfis técnicos arrolados neste Termo de Referência;  

VII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  
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VIII - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE, de acordo com os critérios de nível de serviço constantes deste 

Termo de Referência;  

IX - arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus 

empregados, contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;  

X - aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 

supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;  

XI - responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a 

todas as normas estatuídas pelas legislações trabalhista, social e previdenciária, 

tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, 

responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da 

eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda 

que ocorridos nas dependências da CONTRATANTE. Caso este seja chamado a 

juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a 

CONTRATADA obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento 

este que abrangerá as despesas processuais e os honorários de advogado 

arbitrados na referida condenação;  

XII - utilizar sistema de acompanhamento de chamados conforme descrito 

neste Termo de Referência a ser instalado em servidor definido pela 

CONTRATANTEe sem custos adicionais seja para aquisição do sistema seja para 

aquisição de licença de uso; 

XIII – disponibilizar a equipe do projeto para participar do repasse do 

conhecimento acerca do sistema ministrado pela contratada anterior sem a cobrança 

de valores referente às horas/homens gastas com o repasse, conforme item 12 -

Transição do Domínio e Operação da Plataforma do Sistema; 

XIV – entregar relatório ao fim do repasse de conhecimento contendo 

informações acerca do estado do ambiente do sistema (infraestrutura física e 

estrutura de codificação), conforme item 12 -Transição do Domínio e Operação da 

Plataforma do Sistema; 

XV – repassar o conhecimento à CONTRATADA posterior, conforme item 

12 -Transição do Domínio e Operação da Plataforma do Sistema. 

XVI – treinar novos membros da equipe sem ônus para a 

CONTRATANTE. 
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3.3.13.11.2. Dos deveres da CONTRATANTE 

I - fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente 

previamente designado, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de 

relatórios gerenciais e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela 

CONTRATADA;  

II - proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos 

necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os 

serviços serão executados;  

III - comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e 

qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do 

contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe 

aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;  

IV - promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;  

V -efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato. 

 
3.3.13.12. Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato 

  
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da 

CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pelo 

cumprimento do contrato, em conformidade com o previsto no edital e na proposta 

da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 

desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à 

CONTRATANTE do sucedido e das providências exigidas da CONTRATADA para 

sanar a falha ou defeito apontado, fazendo-o por escrito. Todo e qualquer dano 

decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a 

terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  

A fiscalização de que trata este item não exclui ou reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 

desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de 

natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela 

lei civil.  

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 

os serviços objeto do contrato ora proposto, caso os mesmos afastem-se das 
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especificações do edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA ou Ordem 

de Serviço específica.  

 
3.3.13.13. Transição do domínio e operação da plataforma do sistema  

Tendo em vista que o contrato prevê termo final para a execução dos 

serviços em questão, a manutenção e evolução dos sistemas serão repassadas para 

outra empresa quando do término da vigência do contrato ora proposto. Sendo 

assim, faz-se necessário que a empresa que vencer a presente licitação documente, 

por meio de manual ou qualquer outra forma aceita pela CONTRATANTE, toda e 

qualquer informação referente aos procedimentos realizados durante o contrato e 

disponibilização das aplicações desenvolvidas.  

Além disso, a CONTRATADA deverá conduzir o processo de transição do 

domínio tecnológico e de operação do sistema cujo desenvolvimento e manutenção 

for o objeto deste contrato no caso de troca de empresa responsável pelo serviço em 

futuras licitações.  

Será também de responsabilidade da CONTRATADA elaborar e/ou 

atualizar o Manual de Operação e Administração do Sistema e material para 

treinamento de desenvolvedores e analistas de empresa contratada em futura 

licitação para o mesmo objeto deste contrato, que deverá conter todas as instruções 

e procedimentos necessários ao bom funcionamento dos ambientes de 

desenvolvimento, homologação e produção.  

Os técnicos da CONTRATADA que participaram da execução do serviço 

serão responsáveis por ministrar o treinamento do pessoal contratado da nova 

empresa. O treinamento terá duração aproximada de 180 horas.  

A transição de domínio e operação da plataforma do sistema tem base 

legal instituída pelo princípio da boa-fé objetiva, que segundo o STJ, ecoa por todo o 

ordenamento jurídico6 tanto com relação à Administração Pública quanto com 

relação à próxima CONTRATADA.  

Caso o vencedor da licitação seguinte seja o mesmo vencedor desta 

licitação não haverá, por óbvio, a transição de domínio e operação da plataforma do 

sistema.  
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3.3.13.14. Sanções 

A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou 

total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e 

permitem a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

(1) advertência por escrito; 

(2) multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto 

Estadual nº 45.902/2012; 

0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 

o valor do fornecimento não realizado; 

(3) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, 

em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

(4) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou 

defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o 

valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

(5) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da 

Lei nº 8.666/93 e nos artigos 38º, inciso III e art. 47º, §1º ambos do Decreto Estadual 

nº. 45.902/2012; 

(6) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, conforme dispõe o art. 87º da Lei nº 8.666/93 e os artigos 

38º, inciso IV e 54, inciso II ambos do Decreto Estadual nº 45.902/2012. 

São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou 

parcial das obrigações contratuais: 

(7) não atendimento às especificações técnicas relativas a /, serviços ou 

obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

(8) retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de 

obra, de serviço ou de suas parcelas; 

(9) paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 

(10) entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
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(11) alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 

fornecida. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da revisão de literatura, da problemática apresentada e do projeto 

proposto, constata-se como a transparência é um conceito muito mais amplo do que 

a simples divulgação de informações e como ela é essencial para favorecer a 

participação popular e, consequentemente, o controle social e para o processo de 

accountability da administração pública. 

A forma como as informações são estruturadas em uma instituição, como 

a ARSAE-MG, se relaciona com a transparência na medida em que facilita ou 

dificulta o acesso aos dados gerados pelo ente regulador. Nesse sentido, este 

trabalho evidenciou oportunidades de melhoria na organização e disponibilização de 

informações produzidas por ente público do setor de saneamento. As soluções 

propostas neste projeto possibilitarão o armazenamento, publicação e manutenção 

de informações e documentos produzidos pela agência em suas atividades 

regulatórias, além de informações e documentos específicos dos prestadores 

regulados e dos municípios nos quais os serviços são prestados. 

Os resultados da implantação deste projeto servirão, dessa forma, como 

base para a descentralização da obtenção de dados para garantir à sociedade o 

acesso às informações e, principalmente, para possibilitar uma maior compreensão 

das informações e documentos produzidos pela ARSAE-MG, de forma a promover 

uma transparência pública mais eficiente e eficaz, favorecendo a participação 

popular e, consequentemente, o controle social, bem como o trabalho de instituições 

que trabalham pela defesa dos direitos da sociedade, como o Ministério Público, que 

demanda frequentemente informações para a agência referente à sua atuação no 

que se refere à fiscalização e regulação da prestação dos serviços regulados. 

Ressalta-se que, apesar dos grandes avanços tecnológicos atuais, a 

distância em termos de estruturação e tecnologia dos websites e bases de dados 

governamentais em relação aos comerciais ainda é muito grande. Um dos maiores 

impeditivos para a melhoria na acessibilidade às informações governamentais, como 

as da ARSAE-MG, é a limitação financeira do órgão e a necessidade de 

reestruturação interna e otimização dos processos internos, desafios que podem ser 

enfrentados com o apoio de recursos humanos do próprio órgão ou mesmo por meio 

de acordos de cooperação com outras entidades públicas.   
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