
Ata da Primeira Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia 
Hidrográfica Tietê-Batalha, no ano de 2014, de 26 de fevereiro de 2014, resumo publicado no 

Diário Oficial do Estado em 15 de maio de 2014. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 9h, na Sede da 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Administrativa de Lins - 
SENAG, sito à Travessa Guanabara, 39, Bairro do Junqueira, em Lins / SP, reuniram-se os 
membros do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê 
Batalha - GT-PLANO para participarem da primeira Reunião que visa á análise e discussão 
acerca da Minuta do Processo Licitatório – modalidade “Carta Convite” para contratação de 
empresa especializada visando a Elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-16 
Tietê Batalha 2015-2027. Estiveram presentes oito membros do GT-PLANO, a saber: 
Antonio Carlos Vieira (DAEE), Hélio George Samesima (CETESB), Clélia Maria Mardegan 
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Gisele Simplício Murari (PM Guaiçara), 
Hemerson Fernandes Calgaro (PM Lins), Mario Sergio Mariano da Silva (PM Guarantã), 
Fabiano Alexandre Dantas Beltan (Planeta Verde) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos 
quinze membros convocados para a Reunião, sete não compareceram; sendo que apenas 
Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN) e Sergio Henrique Resende Crivelaro (PM 
Novo Horizonte) justificaram suas ausências. A abertura da Reunião deu-se pelo 
Coordenador do GT-PLANO, Hemerson Fernandes Calgaro que cumprimentou os membros 
e demais presentes, passando imediatamente a palavra ao representante da Secretaria 
Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira que lamentou a ausência da Presidente da 
SENAG, Keiko Obara Kurimori, impedida por compromisso anteriormente assumido; em 
seguida, informou sobre a assinatura do Contrato FEHIDRO nº 008/2014 em 07 de janeiro 
de 2014, oportunidade onde esclarece que através deste instrumento, o Agente Financeiro 
Banco do Brasil está autorizado a repassar os recursos financeiros necessários à realização 
do objeto contratado, até o limite de R$ 596.250,00 (quinhentos e noventa e seis mil, 
duzentos e cinquenta reais). Retomando a palavra, Hemerson Fernandes Calgaro colocou 
em discussão e votação as Atas das três Reuniões do GT-PLANO realizadas no exercício 
2013, ocasiões onde foram discutidas a redação do Termo de Referência, o conteúdo da 
Planilha Orçamentária e os prazos do Cronograma Físico Financeiro, documentos que 
nortearam a formalização do Contrato FEHIDRO; não havendo manifestação dos membros, 
o coordenador colocou em votação as Atas, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. 
Em seguida, o coordenador do GT-PLANO informou que a Secretaria Executiva preparou 
uma Minuta do Processo Licitatório, na modalidade “Carta Convite” e esclareceu sobre os 
procedimentos a serem adotados para adequação do documento. Ressalta o coordenador 
do GT-PLANO que em razão da modalidade adotada, os membros do GT já haviam 
recebido orientação anterior para que nesta Reunião trouxessem indicação de 
Universidades / Entidades / Empresas a serem convidadas para apresentarem propostas 
para a elaboração do Plano de Bacia do CBH/TB. Aberta a palavra, os membros presentes 
fizerem sugestões de empresas a serem convidadas, a saber: 1) IRRIGART – Engenharia e 
Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente, com sede na Rua Alfredo Guedes, 
1949, sala 709, em Piracicaba/SP, e-mail irrigart@irrigart.com.br; 2) ECO PLANS DO 
BRASIL, com sede na Avenida Dr. Flavio Rocha, 4753, Parque dos Pinhais, em Franca/SP, 
e-mail ecoplansbrasil@hotmail.com; 3) FIPAI / USP – Fundação para o Incremento da 
Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial, e-mail secretaria@fipai.org.br; 4) UNESP / 
Campus Ilha Solteira, com sede na Avenida Brasil, 519, centro, em Ilha Solteira/SP, site 
www.feis.unesp.br; 5) UNESP / Campus Bauru, com sede na Avenida Luís Edmundo Carrijo 
Coube, 100, em Bauru/SP, site www.bauru.unesp.br; 6) FPTE – Fundação Paulista de 
Tecnologia e Educação, com sede na Avenida Nicolau Zarvos, 1925, em Lins/SP, site 
www.ceteclins.com.br;   7) FAI / UFSCar – Fundação de Apoio Institucional ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Rodovia Washington Luís, km. 235, em São 
Carlos/SP, e-mail fai@fai.ufscar.br. Diante destas alternativas, ficou estabelecido que após a 
formalização da licitação, a SENAG enviará convite às empresas para participação no 
certame. Retornando a pauta, iniciou-se a análise e discussão acerca da redação da Carta 
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Convite que visa á contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de 
Bacia da UGRHI-16 Tietê Batalha 2015-2027 contendo diagnóstico, prognóstico, metas e 
ações de curto, médio e longo prazo relacionadas aos recursos hídricos na área de 
abrangência do Comitê Tietê Batalha; também caberá à contratada a realização de reuniões 
de acompanhamento, Oficina e Audiência Pública. Responsável pela elaboração da Minuta, 
o representante do DAEE fez explanação acerca dos procedimentos para análise e 
adequações na proposta de licitação, sendo que o documento será lido na íntegra e a partir 
do surgimento de dúvidas, estas serão discutidas. No decorrer da leitura da Minuta foram 
discutidos assuntos relevantes, dos quais podemos citar: demonstração de capacidade 
técnica pelos profissionais e empresas envolvidas; determinação do valor da caução de 
garantia do contrato; indicação e nomeação pela SENAG da Comissão de Licitação que se 
responsabilizará pela análise dos documentos técnicos e administrativos, decisões sobre 
possíveis recursos impetrados, homologação, adjudicação, etc. Findados os trabalhos, o 
representante da Secretaria Executiva, Antonio Carlos Vieira comprometeu-se a ajustar a 
redação final, e enviá-la aos membros do GT-PLANO para conhecimento e manifestação; 
também ficou decidido que não há necessidade de nova reunião para tratar do assunto. Ao 
final da reunião, o coordenador lembra aos membros do GT-PLANO, que findado o processo 
licitatório, deverão estar atentos para as novas convocações do Grupo, em cumprimento ao 
estabelecido no Termo de Referência, especificamente o acompanhamento das diversas 
etapas de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. Cumprida a pauta, o 
coordenador Hemerson Fernandes Calgaro deu por encerrada a primeira Reunião do Grupo 
Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha no ano de 2014, 
sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhada a presente Ata para publicação no 
Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será enviada cópia aos membros do GT-
PLANO para aprovação na próxima Reunião. 


