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 Transporte e Distribuição de Água Potável-

TDAP; 
 

 Processo pré-licitatório, processo licitatório e 

distribuição; 

 

 Sistema de Registro de Preço; 

 

 Participação da Compdec no TDAP; 

 

 Participação da Comunidade Atendida no 

TDAP. 

SUMÁRIO 



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

 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



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

 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



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

 

Transporte e Distribuição de Água Potável-TDAP 



O TDAP passará por três fases, são elas: 

 

Fases TDAP 



Nessa fase será realizada a análise do pleito 
municipal, partindo da confecção do 
decreto de situação anormal até a 
montagem do edital de licitação. 

 

 

Fase pré-licitatória 



Fase na qual começa o atendimento ao 
município, com a divulgação do Edital de 
Licitação, envio de Comissão de Licitação 
para Pregão Presencial nos polos 
previamente definidos, licitação por Pregão 
Eletrônico em casos específicos e assinatura 
da Ata de Registro de Preço. 

 

 

Fase licitatória 



Passada a fase de licitação e já definidos os 
vencedores dos Pregões, a distribuição é 
realizada mediante recursos 
disponibilizados. 

 

 

Distribuição 



Mas como é efetivada essa distribuição? 

 

 

Distribuição 



A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil-
Cedec/MG através da Gerência de Captação 
e Distribuição do TDAP, seguirá os seguintes 
passos: 

 

 

Distribuição 



Cálculo da demanda a ser empenhada 

 

Distribuição 



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

Distribuição 



Geração e envio grade de QRCode aos Compdec”s 

Distribuição 



Geração e envio grade de  

 QRCode aos Compdec”s 

Distribuição 



Geração e envio grade de  

 QRCode aos Compdec”s 

Distribuição 



Envio da Liberação Para  
Cumprimento de Rota  

Distribuição 



Geração e envio grade de QRCode aos Compdec”s 

Distribuição 



Geração e envio grade de QRCode aos Compdec”s 

Distribuição 



Envio dos QRCode pelos  
prestadores de serviço 

Distribuição 



O que é Sistema de Registro de Preços – 
SRP?  

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

 

 

 

Sistema de Registro de Preço 



O que é Sistema de Registro de Preços – 
SRP?  

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

 

 

 

Sistema de Registro de Preço 



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

 

 

Sistema de Registro de Preço 

Essa é a modalidade 
de licitação do TDAP 



Ata de Registro de Preço 



O Coordenador Municipal de Proteção e 
Defesa Civil – Compdec terá a função de 
Agente Avançado do TDAP, ficando sobre 
sua responsabilidade funções de grande 
importância, sendo elas: 

 

 

 

Participação da Compdec no TDAP 



Confecção do Plano Municipal de 
Distribuição de Água 

Confecção do Plano Municipal de Distribuição de Água 



Confecção do Plano Municipal de Distribuição de Água 



Confecção do Plano Municipal de Distribuição de Água 

PRINCIPAIS ERROS: 
- Falta de dados de identificação; 
- Erro nas coordenadas geográficas; 
- Nome errado da comunidade; 
- Nomes de responsáveis pelo QRCode duplicados, 

errados ou pseudônimo (apelido). 
- Nomeação de pessoas que não moram na comunidade; 
- Responsável pelo QRCode que não são beneficiárias. 
- Informar mais de um ponto de captação; 
- Informar ponto de captação de outro município sem 

prévia consulta; 
- Alteração do formulário, colocando somente um 

representante; 
- Nomeação de pessoa menores de idade. 

 

 

 



Distribuição do QRCode para as comunidades 



Distribuição do QRCode para as comunidades 



Acompanhamento das entregas 



Acompanhamento nos pontos de Captação 



Confecção de relatórios 



A comunidade é a parte mais importante 
TDAP, pois é para ela que todo TDAP 
trabalha e faz sentido. 

Mas é preciso que faça parte do processo. 

 

 

 

Participação da Comunidade no TDAP 



Participação da Comunidade no TDAP 



Participação da Comunidade no TDAP 



Participação da Comunidade no TDAP 
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MUITO OBRIGADO! 


