REGRAS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
E CERTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Palestrante: SGT PM ÊNIO
AUX. DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA E
SUPRIMENTOS DA CEDEC/MG

PROCESSO DO TDAP
Município
preenche PMDA e
a CEDEC aprova

CEDEC vistoria
os caminhões
dos Prestadores
de Serviço

CEDEC
confecciona O.
Sv. e empenha
no SIAFI

Prestador do
Serviço
distribui água

COMPDEC fiscaliza
a captação,
transporte e
distribuição água

COMPDEC
entrega
QRCODEC ao
Prest. Serviço

CEDEC confere a
Declaração de
Conformidade

CEDEC solicita
Nota Fiscal ao
Prest. Serviço

CEDEC monta
o processo no
SEI

CEDEC envia a O.
Sv. ao Prestador
Serviço

Prest. Serviço faz
leitura através de
smartphone e
envia CEDEC

Liquidação

CEDEC envia a
O. Sv. para a
Copasa/ SAAE

CEDEC valida
o QRCODE

Pagamento

CEDEC envia a O.
Sv. e os QRCODE’s
para a COMPDEC

Prefeito/
COMPDEC envia
a Declaração de
Conformidade

Prestação
de Conta

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 Após aprovação do PMDA (solicitação do município), será confeccionado
a Ordem de Serviço (OS), contendo os dados do fornecedor, o período da
prestação de serviço, a placa do caminhão vistoriado, as comunidades,
quantidade de pessoas atendidas, número estimado de entregas, dentre
outras informações;

 O Prestador tem a obrigação de manter os veículos nas
mesmas condições em que foi aprovado na Vistoria,
sendo: Estado conservação do veículo, bomba centrifuga,
pintura

interna

e

externa

do

tanque

(tinta

epóxi),

documentação do veículo, ou seja, todos os requisitos

constantes no Edital;

 Com base na Ordem de Serviço será efetuado o empenho

(autorização para prestação do serviço), conjunto que
estabelece o vínculo entre o Estado (Obrigação de

pagamento) e o Prestador (execução do serviço);

 A Ordem de Serviço, contendo o número do empenho, será encaminhada,
via e-mail, para o fornecedor 03 (três) dias antes do início da prestação de
serviço;
 Prestador do Serviço distribuirá água conforme determinado e descrito na
OS;
 Simultaneamente, cópias da Ordem de Serviço serão encaminhadas tanto
para a COPASA, afim de liberar a quantidade de água prevista e como
para o COMPDEC, afim de conhecer o serviço;

 Ao Coordenador, além da Ordem de Serviço serão enviados também, via
e-mail, os códigos Qr-code para que possa acompanhar, fiscalizar e ao
final de cada viagem entregá-lo ao prestador de serviço. Para que este
faça a leitura do Qr-code e encaminhe, via aplicativo smartphone, para a
CEDEC;
Qr-code para o
Compdec

O prestador
executa a O. S

O Compdec fiscaliza
a entrega

O prestador recebe
o Qr-code

 Geração do Código: Qr-code é um código de barras bidimensional que
pode ser facilmente escaneado, usando a maioria dos telefones celulares
equipados com câmera.

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 Ao receber a OS, o fornecedor deverá se apresentar na Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil, na data de início de prestação de serviço para a
execução da distribuição de água potável;

 Durante a Prestação do serviço, caso, o caminhão apresente qualquer
problema, deverá ser substituído imediatamente, uma vez que a demora
prejudica a distribuição e o cumprimento do prazo;
O serviço será prestado de acordo com as particularidades de cada
município, orientado e fiscalizado pelo COMPDEC;

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 Os

serviços

de

distribuição

da

água

deverão

ser

prestados

preferencialmente entre 06h às 18h, incluindo finais de semana e feriados,

somente nas comunidades descritas na Ordem de Serviço;
 A entrega nas localidades atendidas só poderá ser interrompida ou

redistribuída com autorização expressa da CEDEC;

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 Em conformidade com o edital, o fornecedor deverá captar a água,
exclusivamente, nos pontos indicados pela CEDEC;

 Comunicar, no prazo máximo de 24 horas, qualquer alteração na
potabilidade da água, seja na captação, transporte e/ou distribuição, para

adoção de providências pela CEDEC;

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 Utilizar bomba centrífuga, as suas expensas, para distribuição da água,
caso a entrega não seja possível por ação gravitacional;

 Garantir a execução dos serviços, na integralidade do lote licitado;
 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus empregados, se

comprometendo a substituí-los caso venham praticar conduta incompatível
com a execução do serviço;

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 Realizar a entrega, exclusivamente, nas Comunidades previstas na
Ordem de Serviço;

 Entregar, precisamente, a quantidade de água que consta na O. S. (Cada
Comunidade e o total);
 A Ordem de Serviço deve ser fielmente cumprida;
 Só a CEDEC poderá alterar a ORDEM DE SERVIÇO, caso haja motivo
justificado e solicitado pelo COMPDEC;

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 Solicitar à CEDEC autorização para a substituição do veículo ou do
tanque (pipa), bem como para alteração ou interrupção das entregas

de água contratadas;
 Manter o(s) veículo(s) nas mesmas condições apresentadas na

vistoria;
 Equalizar a distribuição de água no período estabelecido na ordem de
serviço, ou seja, escalonar a entrega durante todo o período.

ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR
 O Prestador de Serviço fará a leitura através de smartphone e enviará
os Códigos à CEDEC.
 CEDEC validará o QRCODE;

 O acompanhamento, a fiscalização e comprovação da prestação do
serviço são atribuições do Município (COMPDEC e Prefeito);

 Prefeito e o COMPDEC enviarão a Declaração de Conformidade após
solicitado pela CEDEC no prazo de 05 (cinco) dias corridos;

 Declaração de Conformidade é o documento pelo qual o poder
público municipal, por meio de seu COMPDEC, declara à CEDEC, que
a prestação de serviço findou-se, as comunidades atendidas em
conformidade com a Ordem de Serviço e a quantidade de água que

foi entregue;
 A Declaração de Conformidade é a formalização escrita do
acompanhamento da entrega da água, de forma a assegurar que o
prestador está entregando nos locais e quantidades determinadas
pela CEDEC;
A CEDEC, somente, solicitará a emissão da Nota Fiscal, após
recebimento e aprovação da Declaração de Conformidade;

 FORNECEDORES QUE DESCUMPRIREM TOTAL OU PARCIALMENTE OS
CONTRATOS

CELEBRADOS

COM

A

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

ESTADUAL:
• Visando atender o interesse público será instaurado o Processo Administrativo
Punitivo (PAP), respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa; em conformidade com o disposto no Art. 40 do DECRETO

ESTADUAL 45902, DE 27/01/2012 (Dos Procedimentos Administrativos);
• Havendo indícios de irregularidade, será confeccionado relatório técnico/
denúncia formal e em seguida encaminhado ao Ordenador de Despesas (Sub
Chefe do GMG) para deliberação;

• O Ordenador de Despesas deverá instaurar processo administrativo
punitivo (PAP);
• Não acolhidas as razões de defesa apresentadas pelo fornecedor, o
Ordenador de Despesas aplicará a sanção cabível;
• Serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993 (Advertência, Multa, Suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não

superior a 2 (dois) anos e etc);





Conclusão:

“O sucesso da Operação TDAP depende do
comprometimento de todos os envolvidos.”

OBRIGADO !

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Edifício Minas - 10º andar
Rodovia Papa João Paulo II
B.: Serra Verde, nº 4143 - BH / MG
CEP: 31630-900
Telefone: (31) 3915 - 0274

Siga nas redes sociais:

@defesacivilmg
@defesacivil_mg

