SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
CNPJ: 02.230.481/0001-57

Inscrição Estadual: Isento

Praça Cônego Menezes, 246 Tel.: (35) 3861-2086
Nepomuceno – Minas Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 014/2018
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L, torna público, para fins de
conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório 198/2018, Pregão Presencial 14/2018. Objeto:
Consultoria de Governança Pública Voltada p/ o Saneamento Básico - Regime menor preço global, Abertura será
dia 26/11/2018 as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail
compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 08/11/2018 – Pregoeiro. – Edivaldo José Dias. Registra-se e
Publique-se
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2018
I – OBJETO
TERMO DE REFERENCIA
Consultoria de Governança Pública voltada ao Saneamento Básico. Conforme termo abaixo
1) OBJETO:
Consultoria de Governança Pública voltada ao Saneamento Básico.
2)

DETALHAMENTO DO OBJETO:

1)
2)

Consultoria nas leis que regem o Saneamento Básico.
Consultoria em tudo o que se refere ao plano tarifário, inclusive no tocante à limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.
3) Consultoria nas audiências públicas relativas ao Saneamento Básico.
4) Consultoria nas atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento
Básico.
5) Consultoria especializada na coleta, informação, tratamento e análise dos indicadores do Saneamento Básico –
SNIS - Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento.
6) Consultoria em sistemas de informação quando aplicável às rotinas do Saneamento Básico.
7) Promoção de atividades voltadas ao ensino nas áreas de governo que abrangem o Saneamento Básico Municipal.
8) Consultoria na elaboração do PPA, LDO e LOA.
9) Consultoria na elaboração das normas de Controle Interno.
10) Consultoria em auditoria preventiva, concomitante e subsequente.
11) Consultoria em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, inclusive na elaboração ou revisão da legislação e
normatização legal local, bem como no cálculo de impacto orçamentário, financeiro, econômico e fiscal de tais
projetos de lei.
3)

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1)
2)
3)

Cédula de identidade;
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4)
5)
4)

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

1)
2)

6)

Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante o Ministério do Trabalho.

5)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1)

Comprovação de regularidade da empresa junto à entidade profissional competente (Conselho Regional de
Economia, Conselho Regional de Administração ou Conselho Regional de Contabilidade);
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e

3)
4)
5)

2)

1
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3)
4)

5)

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, de forma a comprovar a capacitação técnico-profissional, que é a comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente ou por meio de contrato de autônomo, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos, cujas parcelas de maior relevância são todas aquelas onde
tarefas mencionadas no detalhamento do objeto.
Comprovação de vínculo jurídico entre o emissor e o detentor do atestado de capacidade técnica.
Comprovação de regularidade do(s) profissional(ais) que será(ão) responsável(is) pela execução do objeto do
contrato junto à entidade profissional competente (Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de
Administração ou Conselho Regional de Contabilidade).
Comprovante que o(s) profissional(ais) que será(ão) responsável(is) pela execução do objeto do contrato é
habilitado em Indicadores do Saneamento Básico – SNIS - Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento.

6)

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta para comprovação de que a empresa está enquadrada como ME ou EPP, pois sendo a
licitação exclusiva conforme determina a LC 123/2006, art. 48, I.
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

2)
7)

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1)

6)

Visitar a sede do SAAE obrigatoriamente por dois dias úteis em cada mês, durante todo o horário de
expediente.
Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.
Oferecer atendimento à contratada durante todos os dias úteis e em horário comercial, através de telefone fixo ou
móvel, redes sociais e correspondência eletrônica.
Atender a contratante com zelo, eficácia, eficiência, fundamentação e argumentação suficiente.
Registrar todos os atendimentos, ainda que feitos por meio verbal e emitir o Boletim de Medição mensalmente,
juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de não processamento.
Manter a regularidade fiscal e todas as condições de habilitação durante toda a execução do contrato.

8)

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1)
2)
3)

Efetuar a liquidação da despesa quando aplicável.
Efetuar o pagamento mensalmente após a sua regular liquidação.
Fornecer acesso, equipamentos e informações necessárias ao pleno exercício da execução do objeto do contrato.

9)

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO
FISCALIZAR O CONTRATO

2)

3)
4)
5)

ESPECIALMENTE

DESIGNADO

PARA

ACOMPANHAR

E

Diretor do SAAE
10) VIGÊNCIA
Um ano, prorrogável nos termo da lei.

II – JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição dos materiais hidráulicos e ferramentas se fazem necessária para desenvolvimento e cumprimento
dos trabalhos do SAAE dentro do perímetro urbano do Município durante o ano de 2018/2019.
Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça Cônego Menezes, 246, Centro,
pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e compraselicitacao@saaenep.com.br.

Nepomuceno, 09 de novembro 2018

EDIVALDO JOSÉ DIAS
PREGOEIRO
2

