
 

 

PROJETO BRUMADINHO-UFMG 

 

CHAMADA PÚBLICA INTERNA INDUZIDA Nº 09/2019 - RETIFICAÇÃO 
COLETA DE SEDIMENTO 

 
 
 
ONDE SE LÊ: 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir o plano amostral com o Comitê. 
- Escolher e contratar empresa especializada em coleta segundo o plano amostral. 
- Organizar equipes de coleta com a participação de auditores. 
- Coordenar a coleta das amostras de sedimento. 
- Transportar e acondicionar as amostras em local determinado pelo Comitê. 
- Elaborar e entregar relatório técnico detalhando todas as atividades realizadas. 
- Elaborar e entregar relatório de prestação de contas financeiro. 
 
LEIA-SE:  
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ONDE SE LÊ: 

 
2.4 PRODUTOS 

Os produtos a serem entregues pela Coordenação do Subprojeto são: 
- amostras de sedimento georreferenciadas da bacia do rio Paraopeba. 
- relatório de todas as atividades envolvidas nas coletas das amostras. 
- relatório financeiro dos gastos realizados no Subprojeto. 
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PROJETO BRUMADINHO-UFMG 

 
ONDE SE LÊ: 
 
5. SUBMISSÃO DA PROPOSTA E CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ 20/03/2020 

RESULTADO PRELIMINAR ATÉ 25/03/2020 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATÉ 26/03/2020 

RESULTADO FINAL ATÉ 27/03/2020 

 
LEIA-SE: 
 

CRONOGRAMA 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ 02/04/2020 

RESULTADO PRELIMINAR ATÉ 14/04/2020 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATÉ 23/04/2020 

RESULTADO FINAL ATÉ 30/04/2020 

 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 

 
ANEXO III 

 
PLANO AMOSTRAL DE SEDIMENTOS - RETIFICADO 

  
As amostras de sedimento deverão ser coletadas dentro de campanhas de amostragem de 
águas superficiais. Os pontos de coleta e, portanto, os planos amostrais para as duas matrizes 
são os mesmos. No caso dos sedimentos deverão ser feitas duas coletas, uma no período 
chuvoso e uma no período seco, durante 12 meses, e então, redimensionada a frequência de 
coleta conforme avaliação dos resultados.  
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