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1/2013
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3/2013

__________________________
______________________
___________
___________
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PROCE
ESSO LICIITATÓRIO
O 21/2013
EDIT
TAL DE CA
ARTA-CON
NVITE
Nº 03
3/2013

1. DA
A LICITAÇ
ÇÃO
1.1 A Agênciaa Reguladorra Intermunnicipal de Saneamentto - ARIS, pessoa ju
urídica de direito
d
públiico, inscritoo no CNPJJ sob nº 111.400.360/0001-05, com
m sede na Rua Santo
os Saraiva, 1546,
Estreeito, Floriannópolis, Saanta Catarinna, por meeio de seu Diretor Geeral, Sr. Ad
dir Faccio, torna
públiico que no dia 23 de maio
m
de 20113, com enttrega dos en
nvelopes daas 9h às 9h3
30 e aberturra dos
envelopes às 9hh35, realizaará licitaçãoo na modallidade CAR
RTA-CONV
VITE, do tiipo TÉCNICA E
PREÇ
ÇO de acorrdo com o que
q determinna a Lei n. 8.666/93 e suas alteraçções, legislaação pertineente e,
aindaa, pelo estabbelecido no presente Eddital e seus Anexos.

2. RE
ECEBIMEN
NTO DOS ENVELOPE
E
ES
DAT
TA: 23 de maio
m
de 201
13
HOR
RA: das 9h às 9h30
LOC
CAL: sede da
d ARIS: Ru
ua Santos Saaraiva, n. 15
546, Estreito, Florianóppolis/SC.
2.1. N
No ato da entrega,
e
será aposto em
m cada enveelope carim
mbo indicanddo a data, horário
h
e viisto de
recebbimento.
2.2. – Não será tolerado
t
atrraso na entreega dos env
velopes.

DO OBJETO
O
3. D
3.1. O objeto da
d presentee licitação é a contrattação de co
onsultoria téécnica espeecializada para
p
a
e
econômico-finannceiro dos serviços dee abastecimeento de águ
ua e esgotam
mento
elabooração de estudo
sanittário para a autarquia municipal
m
dde água e esgoto
e
(SAM
MAE) de SSão Bento do
d Sul, connforme
Term
mo de Referrência consttante do Annexo I (Espeecificação do
d Objeto) e as condiçõ
ões constanntes do
Anexxo VII (Minnuta de Con
ntrato).
3.2. A despesa com a exeecução do oobjeto de que
q trata essse Edital é estimada em
e R$ 72.6600,00
(seteenta e dois mil
m e seiscen
ntos reais), conforme taabela de com
mposição dde custos con
nstante no Anexo
A
II (Pllanilha de Custos
C
Estim
mados).
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DAS CONDIÇÕES DE PARTICIP
PAÇÃO
4. D
4.1. Poderão participar
p
da
d licitação somente pessoas
p
jurrídicas devvidamente constituídas
c
s, que
t
as exiigências de qualificaçãão técnica previstas
p
noo corpo destte Edital e no
n seu
cumppram com todas
Anexxo I.
4.2. É vedada a participação
o nesta licittação de liciitantes que:
a) tennham intereesses confliitantes com
m o interessee da ARIS, caracterizaado pela contratação vigente
v
de asssessoramennto ou conssultoria peraante quaisq
quer empresas reguladaas ou fiscaliizadas pela ARIS
no seetor do saneeamento bássico;
b) esstejam sob processo
p
de falência, reecuperação judicial
j
ou extrajudicia
e
al;
c) esstejam com
m o direito de licitar e contratar com a Ad
dministraçãoo Pública suspenso,
s
o em
ou
situaação de irreegularidade, ou que poor ela tenhaam sido decclaradas iniidôneas nass esferas Feederal,
Estaddual e/ou Municipal;
M
d) esstejam reuniidas em con
nsórcio; e
e) poossuam sóciios ou emprregados, com
mponentes da equipe técnica
t
de eexecução do
o objeto conntrato,
com pendênciass ou impedim
mentos peraante os resp
pectivos órgãos de fiscaalização pro
ofissional.

DAS FASES
S DO PROC
CESSO LIC
CITATÓRIO
O
5. D
5.1 O presente processo
p
liccitatório serrá dividido em duas faases: HABIL
ILITAÇÃO e PROPOS
STAS,
para as quais caada licitante deverá appresentar, em
e envelopee distinto, a documenttação exigidda, na
data,, local e horra estabeleciidos no item
m 2, devend
do ser obserrvado o quee dispõem os itens 6 e 7.
7

6. D
DOS DOCU
UMENTOS PARA HAB
ABILITAÇÃ
ÃO
6.1 O
Os documenntos abaixo listados parra a habilitaação jurídicaa e fiscal, beem como paara a qualifi
ficação
técniica deverãoo ser apreseentados, em
m envelope lacrado, de
d forma a não permiitir sua vioolação,
consttando na paarte externa o seguinte:
À AR
RIS
Docuumentação Para
P
Habillitação da L
Licitação Ca
arta-Convitee nº 02/20133
Enveelope nº 1
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Licitaante: (nomee da mesma)
a)

6.2 A
Adverte-se que
q os interressados deeverão apressentar todos os docum
mentos em cópia
c
autentticada,
frisanndo que noo caso dos emitidos vvia internet obrigatoriaamente devverão ser orriginais. Caaso as
cópiaas não sejaam autenticcadas, deverrá o licitan
nte trazer o documentto original para atestaação e
confe
ferência da comissão
c
liccitante.
6.3 O envelope nº
n 1 deverá conter, parra a Habilita
ação Jurídica:
cópia auttenticada do
o contrato ssocial, estatu
uto ou ato constitutivo e de todas as
a suas alterrações
a)
regisstradas e aveerbadas perante a Juntaa Comerciall ou outro órgão definiddo em lei;
b)
comprovvação de insscrição no C
Cadastro Naacional de Pessoas
P
Jurí
rídicas – CN
NPJ e no caadastro
de coontribuintess municipal,, do respectiivo municíp
pio sede ou filial da liciitante;
c)
declaraçãão expressaa de que ccumpre pleenamente as disposiçõões normatiivas relativvas ao
trabaalho do mennor, contidaa na Lei n.ºº 9.854/1999
9 e na Constituição Feederal de 19
988, na form
ma do
modeelo do Anexxo V deste edital;
e

6.4 O envelope n.º
n 1 deveráá conter, ainnda, os segu
uintes docum
mentos paraa a Habilita
ação Fiscal::
a) prrova de reggularidade fiscal paraa com a Faazenda Fed
deral – Cert
rtidão Negaativa de Trributos
Fedeerais e de Diivida Ativa da União;
b) prrova de reggularidade tributária paara com a Fazenda
F
Estadual da ssede da Liccitante – Ceertidão
Negaativa de Tribbutos Estad
duais e de D
Divida Ativaa;
c) prrova de reguularidade trributária parra com a Fazenda Municipal da ssede da Liccitante – Ceertidão
Negaativa de Tribbutos Municipais e de Divida Ativ
va;
d) ceertificado de
d regularid
dade de situuação junto
o ao Fundo de Garantiia por Tem
mpo de Servviço –
FGTS;
e) Ceertidão Neggativa de Déébitos, expeddida pelo In
nstituto Naccional de Seeguro Sociall - INSS;
f) Ceertidão Negaativa de Débitos Trabaalhistas peraante a Justiça do Traballho.
6.5 O envelopee n.º 1 dev
verá conterr, ainda, oss seguintes documentoos para a comprovaçção da
Quallificação Téécnica:
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a) A
Atestado de Capacidadee Técnica eemitido em
m nome da licitante poor pessoa ju
urídica de direito
d
privaado ou púbblico, de forrma que a licitante co
omprove já ter forneciido de form
ma satisfatóória os
serviiços de reaalização de estudo ouu parecer específico
e
a respeito dda composição econôômicofinannceira de Pllano Tarifárrio ou da reevisão tariffária de emp
presa privadda ou públiica, sociedaade de
econnomia mistaa, autarquia ou órgão ppúblico preestador dos serviços dee abastecim
mento de ággua ou
esgottamento sannitário. O atestado
a
devverá conterr a especificação dos sserviços prestados e a clara
identtificação doo emitente, visando
v
à reealização dee possíveis diligências;
d
e
b) exxistência nos
n quadross funcionai s da licitan
nte (como sócio ou ccontratado com víncuulo de
emprrego) de, no
n mínimo
o, 01 (um)) Engenheiiro Civil, Sanitarista ou Ambieental e 01 (um)
Econnomista, os quais deveerão compoor, necessarriamente, a equipe de trabalho daa licitante para
p
a
execuução do obbjeto contraatado, confoorme Termo
o de Referêência (Anexxo I). A co
omprovação deste
item dar-se-á attravés da ap
presentação do contrato
o social, esttatuto ou atto constitutivo vigente (item
Carteira de Trabalho e Previdênci a Social (CTPS); e
6.3, ““a”) e/ou dee cópia auteenticada da C
c) ceertidão de reegistro e regularidade profissionaal dos técniccos que com
mporão a eq
quipe de traabalho
da liicitante parra a execuçção do obj eto contrattado, conforme Termoo de Referêência (Aneexo I),
devendo os meesmos posssuir experiêência mínim
ma de 5 (ccinco) anoss na regulaação do settor de
abasttecimento de
d água ou esgotamennto sanitário
o. A comprrovação desste item daar-se-á atravvés de
Atesttado de Cappacidade Técnica emittido em nom
me do proffissional porr pessoa ju
urídica públiica ou
privaada ou atraavés de Ano
otação de R
Responsabillidade Técn
nica (ART)) ou docum
mento equivvalente
expedido pelo reespectivo órrgão de classse profissio
onal ou med
diante declaaração expeedida por em
mpresa
ou órrgão públicco de que reeferido proffissional dispõe de exp
pediência m
mínima de 5 (cinco) annos da
regullação do setor
s
de ab
bastecimentto de águaa ou esgotamento sannitário. Os documenttos de
compprovação deverão
d
con
nter a especcificação dos
d serviçoss prestados e a clara identificaçção do
emiteente, visanddo à realizaçção de possííveis diligên
ncias.
6.6 P
Para fins daa habilitação
o técnica prrevista neste Edital (iteem 6.5), a eexperiência da licitantee e dos
seus profissionaais do quad
dro permaneente deverá ser efetivaamente dem
monstrada e comprovadda nos
ndo aceitas as experiên
ncias que nãão detenham
m íntima lig
gação com o setor
termoos deste Eddital, não sen
de reegulação doo saneamen
nto básico, dde modo qu
ue não serãão validadoss para fins deste Editaal, por
exem
mplo, os trabbalhos de elaboração
e
oou execução
o de Plano de Saneam
mento Básico
o ou de Ressíduos
Sóliddos Urbanoss e de projeto básico ouu executivo de obras ou
u serviços dde engenharria.
6.7 O
Os documeentos deverrão ser aprresentados em originaal ou por qqualquer prrocesso de cópia
autennticada porr cartório competente
c
e ou por membro
m
daa Comissãoo de Licitaação ou servidor
desiggnado pela mesma, ou
u, ainda, subbstituído po
or publicaçãão em órgãão da Impreensa Oficiall. Não
serãoo aceitos prootocolos de documentoos em substiituição àqueeles exigidoos neste edittal.
6.8 S
Sob pena dee inabilitaçãão e desclasssificação, todos
t
os doccumentos ap
apresentadoss para habillitação
deverão estar:
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a) em
m nome daa licitante, com o núm
mero do CN
NPJ, salvo os Atestaddos de Cap
pacidade Téécnica
emitiidos pelos órgãos
ó
de fisscalização pprofissionall;
b) em
m nome doos profissio
onais, com o número do CPF ou
o registro profissionaal (CREA, OAB,
COF
FECON, ect);
c) se a licitante for
f a filial, todos
t
os doocumentos deverão
d
estaar em nome da filial;
d) see a licitantee for a matrriz e a presstadora doss serviços for
f a filial, os documeentos deverãão ser
apressentados em
m nome da matriz
m
e da ffilial, simulltaneamentee; e
e) leggíveis e sem
m rasuras qu
ue comprom
metam a valiidade e auteenticidade dda documentação.
6.9 A não apressentação dee documentoos ou o não
o cumprimeento de quaaisquer exig
gências destte Ato
Convvocatório, bem
b
como a apresentaação de doccumentos e/ou proposttas em env
velopes difeerentes
daquuele a que see referir o seeu conteúdoo, importaráá em imediaata desclassiificação da concorrentee.

APRESENT
TAÇÃO DA
AS PROPOS
STAS TÉCN
NICA E DE
E PREÇOS
7. A
7.1 A
As propostaas técnica e de preços ddeverão serr apresentad
das em línggua portuguesa, salvo quanto
q
às exxpressões téécnicas de uso
u correntte, em folhaa de papel branco, com
m os dadoss do licitantte, em
únicaa via, datadda e assinada, sem emeendas, rasuras ou entrellinhas, em eenvelopes distintos,
d
laccrados
e rubbricados, de forma a nãão permitir ssua violação
o, constando
o na parte eexterna o seg
guinte:
À AR
RIS
Propposta Técnicca da Licita
ação Carta- Convite nº 02/2013
0
Enveelope nº 2
Licitaante: (nomee da mesma)
a)
..............................
À AR
RIS
Propposta de Preeços da Liciitação Cartaa-Convite nº
n 02/2013
Enveelope nº 3
Licitaante: (nomee da mesma)
a)
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7.2 A proposta técnica
t
(env
velope n. 2)) deverá conter os documentos quue comprov
vam a experriência
técniica da licitaante e dos profissionais
p
s que compõe a equipee de trabalhho da licitan
nte, nos term
mos já
definnidos neste Edital.
E
7.2.11 A Propossta Técnicaa consiste nna experiên
ncia dos profissionais que compõe da equiipe de
trabaalho da licittante (mínim
mo de doiss e máximo
o de três prrofissionais)), a fim de buscar a melhor
m
propoosta de trabbalho para a ARIS naa área de reegulação dos serviços dde abasteciimento de água
á
e
esgottamento sannitário.
7.2.22 Serão arbiitrados pon
ntos pela exxperiência da
d equipe téécnica da liicitante, nos termos doo item
7.2.44 deste Editaal.
7.2.33 Os pontoss poderão seer auferidoss por qualqu
uer compon
nente da equuipe de trab
balho da licitante,
cujoss componenntes deverãão ser idenntificados na Proposta Técnica e deverão, obrigatoriam
o
mente,
execuutar o objetto do contraato, sempre respeitando
o as condiçõ
ões mínimaas estabeleciidas no Term
mo de
Referência (Aneexo I).
7.2.44 A licitantee poderá alcançar um total de 50
0 (cinquentaa) pontos, ccompostos em
e conform
midade
com a tabela abaaixo:
Ex
xperiência

Poontos conceedidos

Elabooração, com
mo responsáável técnicoo, de estudo
o ou parecerr
técniico específiico de com
mposição ouu revisão tarifária
t
doss

10 pontos

serviiços de abasstecimento de
d água ou eesgotamentto sanitário
Títullo de Mestraado

5 pontoss

Títullo de Doutoorado

10 pontos

Expeeriência profissional naa área da reggulação doss serviços dee

ompleto de
2 pontoss por ano co

abasttecimento de
d água ou esgotamento
e
o sanitário superior a 5

experiiência após o 5º ano,

anos completos

lim
mitado a 10 pontos
p

Autooria ou coo-Autoria de
d obra ccientífica na
n área do
o
saneaamento básiico
Autooria ou coo-Autoria de
d artigo ou capítullo de obraa
cienttífica na áreea do saneam
mento básicco
Total

10 pontos

5 pontoss
50 ponto
os
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7.2.55 A comproovação da elaboraçãoo de estudo
o ou pareceer de revisãão tarifáriaa dar-se-á com
c
a
apressentação dee atestado po
or pessoa juurídica de direito
d
públiico ou privaado, com a discriminaçção do
profiissional respponsável e do
d serviço ttécnico, sen
ndo obrigató
ória a apressentação de cópia simpples do
referrido estudo/pparecer, asssinado pelo profissionaal componen
nte da equippe de trabalh
ho da Licitaante.
7.2.66 Não serãoo pontuadass em dupliccidade as situações em
m que o meesmo profisssional deteenha a
titulaação de Messtrado e Doutorado, coomputando-sse somente a titulação dde maior po
ontuação.
7.2.77 A experiênncia profissional na reggulação, parra fins de ap
plicação do item 7.2.4 deste Editaal, será
compprovada atrravés de ateestado emittido, necesssariamente, por pessoaa jurídica de
d direito púúblico
(agênncia de reggulação) reesponsável pela regulação dos serviços
s
dee abastecim
mento de água
á
e
esgottamento sannitário.
7.2.88 Somente serão valid
dadas, paraa fins de ap
plicação do
o item 7.2..4 deste Ed
dital, a proodução
cienttífica deviddamente pu
ublicada coom a existêência de nu
umeração nno padrão da Internaational
Standdard Book Number (ISBN),
(
refferente a produção
p
ciientífica appós a publiicação da Lei
L n.
11.4445/2007 (5 de janeiro de
d 2007).
7.3 A proposta de
d preços (eenvelope n. 3) deverá conter
c
obrigatoriamentee:
a) caarta-proposta de preço (elaborada
(
cconforme o Anexo IV)) contendo vvalor global dos serviçços em
algarrismo e por extenso, beem como oss valores unitários da taabela constaante do Aneexo IV;
b) deeclaração de
d que nos preços cootados estarrão incluído
os todos oss custos neecessários para
p
a
execuução do obbjeto licitad
do, bem com
mo imposto
os, encargo
os trabalhisttas, prevideenciários, fiscais,
f
taxass, seguros e quaisquer outros
o
gastoos ou tributo
os que venh
ham incidir;
c) o pprazo da vaalidade da proposta
p
nãoo poderá serr inferior a 60 (sessentaa) dias, con
ntados da abbertura
das ppropostas.
7.3.11 A propostta de preçoss não poderrá ser superrior ao preçço de referêência constaante do Anexo II
destee Edital.
7.3.22 Para cada 2% (dois por
p cento) dde desconto
o concedido
o sobre a hoora de trabaalho constannte no
preçoo de referênncia (Anexo
o II), a licittante auferirrá 5 (cinco)) pontos, atté o limite de
d 50 (cinquuenta)
pontoos.
8. DO PROC
CESSAMENTO, REC
CEBIMENT
TO E ABERTURA DOS ENV
VELOPES DOS
DOC
CUMENTO
OS DE HABILITAÇÃO
O E DAS PR
ROPOSTAS
S
8.1 A presente licitação,
l
seeu processam
mento e tod
dos os atos dela decorrrente reger--se-ão pela Lei nº
8.6666/1993.
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8.2 A Comissãoo de Licitação se reservva no direito
o de anular a presente licitação ou
u rejeitar todas as
propoostas, sem que
q caiba ao
os licitantess o direito de
d reclamaçãão, recusa oou indenizaçção.
8.3 A abertura dos
d envelopes “Docum
mentação parra Habilitação”, “Propoosta Técnicaa” e “Propoosta de
Preçoos” será realizada em sessão púbblica, da qu
ual se lavraará ata circcunstanciadaa, assinada pelos
preseentes e peloos membross da Comis são de Liciitação da ARIS,
A
devenndo quaisqu
uer reclamaçções a
respeeito serem feitas
f
no mo
omento.
8.4 R
Recebidos os
o envelopes “Documeentação paraa Habilitaçãão”, “Propoosta Técnicaa” e “Propoosta de
Preçoos” e uma vez
v iniciadaa a abertura dos mesmo
os, não serãão permitidaas quaisquer retificaçõees que
possaam influir no
n resultado
o final do prrocedimento
o de contrataação.
8.5 T
Toda a doccumentação e propostaa será rubriicada e con
nferida peloos membross da Comisssão e
licitaantes presenntes, os quaiis terão direeito de se manifestar
m
qu
uanto à auteenticidade dos
d documeentos e
inforrmações preestadas. As reclamaçõões serão an
nalisadas peela Comissãão de Licittação da AR
RIS, a
qual dará o pareecer final.
8.6 C
Compete a Comissão
C
de Licitação da ARIS av
valiar o mérito e a auteenticidade dos
d documeentos e
inforrmações preestadas, bem
m como juulgar a capaacidade técnica de cadda proponeente. Poderãão ser
exigiidos, caso a Comissão
o de Licitaação assim achar neceessário, os originais da
d documenntação
apressentada messmo que as cópias sejam
m autenticaadas.
8.7 A documenntação de habilitação
h
e as propo
ostas serão apreciadas,, processad
das e julgaddas na
seguiinte ordem:
8.7.11 Abertura e apreciaçãão dos enveelopes de nºº 1, com a documentaçção de habilitação, a que
q se
referre o item 6 deste
d
edital;;
8.7.22 Abertura e apreciação dos envellopes de nºº 2, com a proposta
p
téccnica somente dos liciitantes
habillitados, verrificando-se a conform
midade com
m o item 7 do edital e somando
o-se a ponttuação
auferrida por cadda Licitante habilitada;
8.7.33 Abertura e apreciação
o dos enveloopes de nº 3,
3 com a proposta de ppreços someente dos liciitantes
habillitados, verrificando-se a conform
midade com
m o item 7 do edital e somando
o-se a ponttuação
auferrida por cadda Licitante habilitada;
8.7.44 Julgamennto e classiificação daas propostaas de acord
do com oss critérios de avaliação de
TÉCN
NICA E PR
REÇO, utilizzando-se a seguinte fórrmula:
Ponttuação Finaal = Pontua
ação Técnicca + Pontuação de Preço,
ondee:
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A Poontuação Finnal correspo
onde à ponttuação totall auferida pela
p Licitantte após aberrtos os enveelopes
n. 2 e 3 (máximoo de 100 po
ontos);
A Poontuação Téécnica correesponde ao somatório da
d pontuaçãão auferida pela Licitaante após abberto o
envelope n. 2, atté o limite de
d 50 pontoos e
A Poontuação dee Preço corresponde ao somatório da pontuação auferidaa pela Licitaante após abberto o
envelope n. 3, atté o limite de
d 50 pontoos.
8.7.55 Será julgaada vencedora a licitaante habilitada que alccançar a m
maior Pontu
uação Finall.
8.8 N
Não serão permitidos
p
quaisquer aadendos, accréscimos ou
o retificaçõões às prop
postas, depoois de
apressentadas.
8.9 Em caso de
d empate entre duaas ou maiss propostas, a Comisssão escolh
herá o vencedor,
obriggatoriamentte, através de
d sorteio.
9. D
DA DOTAÇ
ÇÃO ORÇA
AMENTÁRIIA
As ddespesas com
m a presentte licitação ccorrerão à conta
c
do orççamento da ARIS:
Ativiidade: 2.0022001 – Adm
ministração e Manutençção do Conssórcio
Desppesa 08: 3.3.3.9.0.00.00
0.00.00.00
10. D
DA ADJUD
DICAÇÃO E DO PRAZ
AZO DE VIG
GÊNCIA
10.1 A adjudicaação do obj
bjeto será effetuada pella Comissão
o de Licitaação da AR
RIS, que darrá por
encerrrado o prrocesso, co
omunicandoo o resultaado ao Dirretor Geral da ARIS,, para anáálise e
homoologação.
10.2 A prorrogaação do prazzo do contraato poderá ser
s admitidaa nas condiçções e nos termos
t
do art.
a 57,
inciso II, da Leii nº 8.666/1993, por igguais e suceessivos perío
odos, em caaso de neceessidade de maior
prazoo para a conncretização do objeto liicitado e desde que haja interesse dda Contrataante.
11. D
DO CONTR
RATO
11.1 Após a hom
mologação do resultaddo pelo Direetor Geral da
d ARIS, seerá fixado prazo
p
de 5 (ccinco)
dias ppara o venccedor assinaar o Termo dde Contrato
o, cuja Minu
uta é parte inntegrante deeste Edital.
11.2 Caso o venncedor não compareçaa no prazo estipulado para assinaar o contrato, é facultaado ao
Conttratante connvidar os remanescentees da lista classificatór
c
ria, para fazzê-lo nas mesmas
m
conddições
propoostas pelo 1º
1 classificado.
12. D
DO PAGAM
MENTO
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A AR
RIS efetuaráá o pagamento no últim
mo dia útil de
d cada mêss, através dee depósito bancário
b
em
m conta
correente, mediannte apresenttação de Noota Fiscal e Relatório de Serviços ddo mês de referência.
r
13. D
DAS PENA
ALIDADES
13.1 O não cum
mprimento, pelo venceedor, das diisposições deste
d
editall e das cláu
usulas contrratuais
impliicará na apllicação das seguintes p enalidades:
a) Addvertência;
Multa equivaalente a 10%
% (dez por cento) do valor
v
total da
d proposta apresentad
da, para o caaso de
b) M
ocorrrer recusa innjustificadaa ou desinterresse para assinatura
a
do
o contrato;
c) Suuspensão tem
mporária dee participaçção em licitaações da AR
RIS e de seeus municípios consorcciados,
bem como impeedimento paara contratarr com estes,, por um praazo de até 002 (dois) ano
os;
d) Deeclaração de inidoneidade para liccitar ou conttratar com a Administrração em geeral;
e) Reescisão nos termos do artigo
a
79, daa Lei nº 866
66/1993.

13.2 As penalidades poderãão ser aplicaadas indepeendentementte de formaa isolada ou conjunta.
14. D
DAS IMPUG
GNAÇÕES
S E RECUR
RSOS
14.1 Poderá quaalquer cidad
dão ou interressado imp
pugnar o preesente editall até 2 (doiss) dias úteiss antes
da seessão de reccebimento das proposttas do conv
vite, atravéss de pedidoo formal pro
otocolado juunto à
sede da ARIS (Rua
(
Santoss Saraiva, nn. 1546, Florianópoliss - SC), dass 8h30 às 12h
1 e das 13h
1 às
17h330, de 2ª à 6ª
6 feira, salv
vo feriados.
14.2 Das decisõões da Com
missão de L
Licitação caaberá recursso, nos term
mos do artig
go 109 da Lei
L nº
8.6666/1993.
15. D
DISPOSIÇÕ
ÕES GERAIIS
15.1 A Comissãão de Licitação atenderrá aos intereessados, dass 8h30 às 122h e das 13h às 17h30,, de 2ª
à 6ª ffeira, na Ruua Santos Saaraiva, n. 15546, Florian
nópolis - SC
C, ou pelo teelefone (48
8) 3248-02663.
15.2 É facultadda à Comissão de Liccitação, em qualquer fase
f
da licittação, prom
mover diligêências
destiinadas à insttrução do prrocesso.
15.3 A Carta Coonvite poderrá ser anulaada a qualqu
uer tempo, desde
d
que seeja constataada irregularridade
s que caibba aos
no prrocesso e/ouu no seu jullgamento, oou revogada por razões de interessee público, sem
licitaantes qualquuer indenizaação.

Processo de Licitação nº 21
1/2013
Convite nº 03
3/2013

__________________________
______________________
___________
___________
___________
_____

15.4 A CONTR
RATANTE se
s reserva o direito de rescindir
r
o Contrato,
C
naa forma da lei, bem com
mo de
mover seu additivo, nos termos
t
e lim
mites da Lei n. 8.666/19
993.
prom
15.5 As dúvidass e divergên
ncias que evventualmentte possam surgir em deecorrência do
d Contratoo e que
não ppossam serr dirimidas diretamentee entre as partes
p
contratantes ficcarão sujeitaas à Comarrca de
Palhooça, renuncciando as paartes a qualqquer outro, por
p mais priivilegiado qque seja.
15.6 Os casos omissos deeste Edital serão resollvidos pela Comissão de Licitaçãão da ARIS
S, nos
termoos da legislação pertineente.
Floriianópolis, 15 de maio de
d 2013.

_________________
__________
___
Adir Facccio
Diiretor Geral da ARIS
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ANEXO
OI
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
TE
ERMO DE REFERÊN
NCIA DOS SERVIÇOS
S
S CONTRA
ATADOS

1) Jusstificativa
Com fundamento
f
na Lei n . 11.445/20
007, foi crriada oficiaalmente no dia 1º dee
dezem
mbro de 2009 a Agência Regulladora Interrmunicipal de Saneam
mento – AR
RIS, com a
particcipação doss municípios de Águas de Chapecó, Alto Bela Vista, Corronel Freitaas, Formosaa
do S
Sul, Iracemiinha, Jardin
nópolis, Moondai, Montte Carlo, Piinhalzinho e Turvo. O projeto dee
criaçção da ARIS
S foi condu
uzido pela F
Federação Catarinense
C
de Municíppios – FECA
AM e pelass
Assoociações de Municípioss de Santa C
Catarina.
A ARIS
S vem cresccendo gradaativamente, de modo qu
ue já alcanççou 141 mun
nicípios em
m
Santaa Catarina, beneficiand
do mais de 2 milhões de cidadãos catarinenses
c
s.
As atribuições da entidade focam-se na regulação e fisccalização dee todas ass
atividdades do saaneamento básico:
b
abaastecimento de água, essgotamentoo sanitário, manejo
m
doss
resídduos sólidoss, limpeza urbana
u
e drrenagem plu
uvial. Atualmente a A
ARIS regulaa e fiscalizaa
concessionárias estaduais (CASAN
(
e SANEPAR
R), empresas privadas, autarquias municipaiss
(SAM
MAE’s) e a própria Ad
dministraçãoo Direta, qu
uando prestaadora dos seerviços (DA
AE’s).
Dentro desse conttexto, a AR
RIS iniciou suas açõess com ênfasse na fiscalização doss
serviiços de abaastecimento
o de água e esgotameento sanitárrio, deleganndo para um
m segundoo
mom
mento a reguulação econô
ômica.
Em 20012, a ARIIS elaborouu, com a participação
p
o de consuultoria exterrna, estudoo
tarifáário sobre o pedido dee realinham
mento tarifárrio solicitad
do pela CASSAN, oporttunidade naa
qual foi constataada a necessidade da A
ARIS avançaar na regulaação econôm
mica, especiialmente naa
melhhor definiçãão dos ativo
os remunerratórios e na
n instituiçãão de um PPlano de Contas
C
e dee
Conttabilidade Regulatória.
R
Estas açõees constam do
d Planejam
mento Estrat
atégico da ARIS,
A
o quee
reforrça a necesssidade de açções voltadaas nesse sen
ntido.
Por fim
m, em 2013 a ARIS iniiciou a regu
ulação e fiscalização ddos serviçoss de manejoo
de reesíduos sóliidos urbanos, carecenddo, entretantto, de norm
mas quanto ààs condiçõees gerais dee
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presttação desses serviços, a exemplo do que já ocorre no setor
s
de abaastecimento
o de água e
esgottamento sannitário, atrav
vés da Resoolução/ARIS
S n. 001/2011.
Ocorre que a AR
RIS, em quee pese o co
onstante aum
mento e apperfeiçoameento de seuu
quaddro técnico, não dispõe de experiênncia e pesso
oal disponív
vel para a m
modulação da regulaçãoo
econnômica paraa as autarq
quias muniicipais resp
ponsáveis pela
p
prestaação dos serviços
s
dee
saneaamento. Attualmente a ARIS reggula 12 mu
unicípios qu
ue prestam os serviço
os mediantee
autarrquia municcipal de águ
ua e esgoto , o que ensseja a elaboração de um
m estudo-piiloto para a
verifficação da estrutura tarifária dde um sisttema municipal diantte das meetas e doss
invesstimentos esstabelecidoss no respecttivo Plano Municipal
M
de
d Saneamennto Básico.
Nesse sentido,
s
o município
m
dde São Ben
nto do Sul, que
q já mannifestou o in
nteresse em
m
particcipar da expperiência, mostra-se
m
peerfeito paraa a rodagem
m da nova m
modelagem econômica,,
pois presta os seerviços de abastecimen
a
nto de águaa e esgotam
mento sanitáário. Assim, poderá serr
verifficado, no caso
c
concreeto, qual o cenário contábil,
c
jurrídico e tarrifário existente nessaa
autarrquia municcipal frente à realidade da Lei fedeeral n. 11.44
45/2007. Taal estudo peermitirá quee
a AR
RIS crie meecanismos de
d controlee e normas para a regu
ulação econnômica dass autarquiass
muniicipais, parttindo-se de experiênciaas concretass.
Ressaltta-se que se desconhhece, no Brasil,
B
exp
periência oou estudo similar dee
compposição tarrifária envo
olvendo auttarquia mu
unicipal, demonstrandoo a especifficidade doo
objetto contrataddo, que requ
uer profissioonais experrientes na árrea da regullação do san
neamento e
aptoss a executarrem os serv
viços com aalto grau de tecnicidadee. Por isso o enfoque na
n busca dee
profiissionais coom grande experiênciaa na regulaação dos serviços, quee já tenham
m elaboradoo
estuddos tarifárioos e possam
m apresentarr à ARIS cam
minhos a seerem seguiddos para enffrentar suass
obriggações instittucionais.

2) Objeto Contratado

ntratação a realização de estudo-p
piloto no m
município dee São Bentoo
É objetto desta con
do SSul, para annálise econô
ômica e finnanceira entre o atual Plano Tari
rifário e as metas e oss
invesstimentos estabelecido
e
os no Planno Municip
pal de Saneeamento jáá elaborado
o, para oss
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serviiços de abaastecimento de água e esgotamen
nto sanitário
o, definindoo eventuais déficits ouu
superrávits tarifáários.
Os servviços deverão ser elaboorados com
m a supervissão dos técnnicos da AR
RIS, dentroo
das especificidaades dos serviços
s
dee saneamen
nto em Saanta Catarinna, e levaando-se em
m
consiideração as peculiaridaades da agênncia Contraatante.

abalho
3) Meetodologia e Cronograama de Tra

O serviiço contrataado deve seer elaborado
o e entreguee dentro daas regras e condições
c
a
adiannte descritass, sob pena de descumpprimento co
ontratual.
Deveráá o Contrataado:
a)

a interaçãoo e ciênciia dos técn
p
possibilitar
nicos da A
ARIS a reespeito dass

inforrmações e dos
d trabalhos total ou paarcialmentee desenvolviidos;
b)

elaborar os estudos eem conson
nância com
m as especcificidades das rergass

regullatórias já estabelecida
e
s pela ARIS
S;
c)

m
manter
sigilo e confideencialidade das inform
mações repaassadas pela ARIS ouu

peloss prestadorees de serviiços, bem ccomo dos serviços
s
e produtos coontratados, cabendo à
Conttratante dar a publicidaade dos mesm
mos;
d)

das as inform
mações e metodologia
m
s adotadas para a elab
boração doss
foornecer tod

estuddos contrataados, a fim de
d compartiilhar o conh
hecimento com os técniicos da ARIIS; e
e)

comparecer na sede da A
ARIS, ou em qualquerr outro locall definido pela
p mesma,,

nos ddias previam
mente agen
ndados e deentro do qu
uantitativo definido,
d
a fim de parrticipar nass
reuniiões e nas capacitaçõess relacionaddas ao objeto
o contratado
o.
onogramas têm como referência a data dee
Todos os prazos estabeleciddos nos cro
publiicação do extrato
e
do co
ontrato adm
ministrativo celebrado, sendo que a ARIS poderá alterarr
as daatas previstaas estabeleccidas no croonograma dee trabalho, conforme
c
seeu interessee, desde quee
não iinviabilizem
m a execuçãão dos serviçços pela Co
ontratada.
Caso sejam necesssárias inforrmações ou
u documenttos em podder dos prestadores dee
serviiços, deveráá a Contrataada solicitarr formalmen
nte à ARIS que providdencie os mesmos
m
paraa
a exeecução do objeto
o
contraatual.
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A ARIIS designarrá grupo téécnico paraa acompanh
har os trabbalhos realiizados pelaa
Conntratada, poodendo exiigir esclareecimentos ou
o informaações adicioonais, mesm
mo após a
entrrega dos proodutos, desd
de que relaccionados ao
o objeto do contrato.
c
A elabboração do estudo-pilloto no mu
unicípio dee São Bentto do Sul objetiva a
concepção da viiabilidade econômica
e
e financeiraa entre o atu
ual Plano T
Tarifário praaticado pelaa
autarrquia municcipal denom
minada SAM
MAE e as metas e oss investimeentos estabeelecidos noo
Planoo Municipaal de Saneaamento Bássico já elaborado, anallisando-se oos custos operacionaiss
diretoos e indiretos inerentess à prestaçãão dos serviços de abasstecimento dde água e esgotamentoo
sanittário, os com
mpromissos financeiross já existenttes e a receita direta e in
indireta aufeerida.
Referiddo estudo deeverá contem
mplar, no mínimo:
m
a)

P
Produto
I – Relatório eeconômico-ffinanceiro do
d Plano Taarifário do SAMAE
S
dee

Sãoo Bento do Sul,
S compreeendendo:


D
Diagnóstico
da atual coomposição dos
d custos diretos
d
e inddiretos dos serviços dee

abaastecimento de água e esgotamennto sanitário
o, bem como das receiitas diretas e indiretass
advvindas da prrestação do
os serviços ppelo SAMAE
E;


D
Detalhamen
to das metaas e dos invvestimentos previstos nno Plano Municipal
M
dee

Sanneamento Básico já ela
aborado pello município
o;


D
Definição
do
o déficit ouu superávit financeiro
f
para
p
o cum
mprimento das
d metas e

doss investimeentos estabelecidos noo Plano Municipal
M
de
d Saneam
mento Básicco, com a
aprresentação da repercu
ussão econôômico-finan
nceira das receitas aao longo do
o prazo dee
vigêência do Pllano Municiipal de Saneeamento Bá
ásico;


A
Ações
a serrem tomadaas pelo SAM
MAE para o cumprim
mento das metas
m
e doss

inveestimentos do Plano Municipal de Saneam
mento Básico a partitir da atua
al estruturaa
tarif
ifária praticada, com a discriminnação das ações necessárias em curto, méd
dio e longoo
praazo no que toca
t
as receeitas e os cuustos na presstação dos serviços.
s

b)

P
Produto
II - Relatório cconclusivo à ARIS quaanto às meddidas a sereem tomadass

pelaa agência para
p
a regu
ulação econnômico-finan
nceira das autarquias municipaiss de água e
esggoto, a parttir das perccepções cooncretas exttraídas na análise ecoonômico-fin
nanceira doo
SAMAE de Sãão Bento do
o Sul.
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Referiddo estudo deeverá contem
mplar, no mínimo:
m


P
Pontos
crítiicos a sereem atacados pela ARIIS na reguulação das autarquiass

munnicipais resp
sponsáveis pelos
p
serviçços de abasttecimento de
d água e esggotamento sanitário;
s


P
Principais
diferenças
d
enntre a modeelagem tariffária da auttarquia mun
nicipal e dee

conncessionáriaa de serviço públicco, especia
almente quando envoolvida concessionáriaa
estaadual, a exeemplo da CA
ASAN; e


N
Necessidade
e de normaatização pela ARIS, co
om o detallhamento de
d quais oss

asppectos mais importantess a serem esstabelecido
os em norma
ativa específífica.

Os trabbalhos obedeecerão o segguinte crono
ograma:

Ativ
vidade

Prazo
45 ddias

Solicitaçãão da docum
mentação da
d autarquiaa municipall necessáriaa
ao estudoo

60 ddias

Reunião com a equiipe da ARIS
S e da autarrquia municcipal para a
discussãoo dos docum
mentos apreesentados e para a buscca de novass
informaçõões

1200 dias

Encaminhhamento à ARIS do Produto I (relatório do estudoo
econômicco-financeirro do SAMA
AE)

1500 dias

Reunião com a equiipe da ARIS
S e da autarrquia municcipal para a
apresentaação e discu
ussão do Pro
oduto I

1800 dias

Encaminhhamento à ARIS do
o Produto II (medid
das para a
regulaçãoo econômico
o-financeiraa das autarqquias municipais)

2100 dias

Capacitaçção de 10ho
oras/aula paara os técniicos e consselheiros daa
ARIS apóós a aprovaação final dos
d Produtoos I e II, deetalhando e
explicanddo os compo
onentes e a metodologiia dos trabaalhos
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4) EQ
QUIPE TÉC
CNICA
Para a realização dos serviçoos, além daas exigênciaas constantees do Editaal, deverá a
Conttratada disppor em seus quadros (ccomo sócio ou contrataado com vínnculo de em
mprego) de,,
no m
mínimo:
a)

0 (um) Eng
01
genheiro Ciivil, Sanitarrista ou Am
mbiental, com
m experiência mínimaa

de 5 (cinco) annos na reg
gulação doos serviços de abasteccimento dee água e essgotamentoo
sanittário; e
b)

0 (um) Eco
01
onomista, coom experiên
ncia mínima
a de 5 (cincco) anos na
a regulaçãoo

dos sserviços de abastecimento de águaa e esgotam
mento sanitário.

Estes profissionai
p
is deverão compor, obrigatoriam
o
mente, a eqquipe de trabalho
t
daa
licitaante (Anexoo III), que deeverá ter noo máximo 3 (três) profissionais.
A expeeriência pro
ofissional nna área do saneamento
s
o, condição para a hab
bilitação daa
licitaante, deveráá ser efetivamente ddemonstradaa e compro
ovada nos termos do
o Edital dee
Licittação. Não serão
s
aceitaas as experi ências que não detenham íntima lligação com
m o setor dee
regullação do saaneamento básico,
b
cujaas atividadees estão listtadas nos aartigos 22 e 23 da Leii
federral n. 11.4455/2007.
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ANEXO
O II
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
PLANILHA
P
A DE CUST
TOS ESTIM
MADOS

O valorr de referên
ncia da horaa de trabalho
o é de R$ 300,00
3
(trezzentos reais)), conformee
médiia praticadaa pelo mercado. O liccitante som
mente poderrá modificaar o valor da hora dee
trabaalho, sem alteração da quantidade
q
de horas.
A compposição do preço
p
globaal de referên
ncia consta abaixo detaalhado:
Taarefa
Solicitaçãão da docum
mentação da
d autarquiaa
municipall necessáriaa ao estudo
Reunião com a eqquipe da ARIS
A
e daa
autarquia municipal para a disscussão doss
documenttos apresenttados e paraa a busca dee
novas info
formações
Encaminhhamento à ARIS do Produto I
(relatório do estudo econômico
o-financeiroo
do SAMA
AE)
Reunião com a eqquipe da ARIS
A
e daa
autarquia municipal para a apreesentação e
discussãoo do Produtoo I
Encaminhhamento à ARIS do Produto III
(medidas para a regulação
r
econômicoe
financeiraa das autarqquias municiipais)
Capacitaçção de 10hooras/aula parra os
técnicos e conselheirros da ARIS
S após a
aprovaçãoo final dos Produtos
P
I e II,
detalhanddo e explicanndo os com
mponentes e
a metodollogia dos traabalhos
Total

Quantiidade de Horas

Valo
or

8

R
R$

2.400,00

8

R
R$

2.400,00

130

R
R$

39.000,00
3

8

R
R$

2.400,00

80

R
R$

24.000,00
2

8

R
R$

2.400,00

242

R
R$

72.600,00
7
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No preço cotado estão
e
incluíddos todos oss custos direetos e indireetos necessáários para a
execuução do obbjeto licitado, bem coomo imposstos, encarg
gos trabalhhistas, previidenciários,,
fiscaais, taxas, seeguros e quaaisquer outrros gastos ou
u tributos que
q venham incidir.
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ANEXO
O III
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
MODE
ELO DE CA
ARTA DA PROPOSTA
A TÉCNICA
A

1. PR
ROPONENT
TE
Nom
me: ________________
____________________
__________
________________, in
nscrita noo
CNP
PJ

n.

______
____________________
___,

com
c

seede

na

Ruaa

________________________
_____________, n. ___
___, CEP __________
_
_________,, cidade dee
_____________________, Estado
E
de _________
__________
__, neste ato represeentada porr
________________________
__________________,

inscriito

nno

CP
PF

n..

________________________
_____.

2. Declaro que farão partee da equipe de trabalho da licitan
nte os seguiintes profisssionais (noo
mínim
mo dois e no
n máximo três
t profissiionais):
Número do
d CPF

Noome

Profissão
o
Engenhheiro Civil, Sanitarista
S
ou Ambien
ntal
Economistta

3. D
Declaro quee, conform
me documenntos em anexo,
a
a ora
o Licitantte alcançou
u ________
(____________) pontos, con
nforme conssta na tabelaa abaixo:
Ex
xperiência
Elabooração, com
mo responsáável técnicoo, de estudo
o ou parecerr
de reevisão tarifáária dos serv
viços de abaastecimento
o de água ou
u
esgottamento sannitário
Títullo de Mestraado

Pontos
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Títullo de Doutoorado
Expeeriência profissional naa área da reggulação doss serviços dee
abasttecimento de
d água ou esgotamento
e
o sanitário superior a 5
anos completos
Autooria ou coo-Autoria de
d obra ccientífica na
n área do
o
saneaamento básiico
Autooria ou coo-Autoria de
d artigo ou capítullo de obraa
cienttífica na áreea do saneam
mento básicco
Total

_____________________, __
__ de ________ de 2013
3.

_____
____________________
__________
___________
(Assinnatura e Nom
me completo
o)

XX ponto
os
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ANEXO
O IV
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
MODEL
LO DE CA
ARTA DA PROPOSTA
A DE PREÇO
OS
1. PR
ROPONENT
TE
Nom
me: ________________
____________________
__________
________________, in
nscrita noo
CNP
PJ

n.

______
____________________
___,

com
c

seede

na

Ruaa

________________________
_____________, n. ___
___, CEP __________
_
_________,, cidade dee
_____________________, Estado
E
de _________
__________
__, neste ato represeentada porr
________________________
__________________,

inscriito

nno

CP
PF

n..

________________________
_____.

ALOR PRO
OPOSTO PA
ARA A EXE
ECUÇÃO DOS
D
SERV
VIÇOS
2. VA
Proponho o vallor da hora de trabalhoo em R$ __
_________ (______________), alccançando o
valorr global de R$ ______
_____ (______________
_), conformee tabela abaaixo:
Tareffa
Solicitaçção da docuumentação da
d autarquiaa municipal
necessárria ao estudo
Reuniãoo com a equuipe da ARIS
S e da autarrquia
municippal para a discussão doss documentoos
apresenttados e paraa a busca dee novas infoormações
Encaminnhamento à ARIS do Relatório
R
I (rrelatório do
o
estudo eeconômico-ffinanceiro do
d SAMAE))
Reuniãoo com a equuipe da ARIS
S e da autarrquia
municippal para a appresentação e discussãoo do Relatórrio I
Encaminnhamento à ARIS do Relatório
R
II ((medidas paara
a regulação econôm
mico-financeeira das autaarquias
municippais)
Capacitaação de 10hhoras/aula para os técniicos e
conselheeiros da AR
RIS após a aprovação
a
fiinal da norm
ma
de regullação
Total

Qua
antidade dee Horas
8

8
130
8

80

8
242

Valor
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Decllaro que a presente
p
pro
oposta tem a validade de
d ________
__ (____) ddias, concorrdando com
m
todass as condiçõões estabeleecidas no prresente Edital e seus An
nexos, bem como de qu
ue no preçoo
cotaddo estão inncluídos tod
dos os custoos diretos e indiretos necessárioos para a ex
xecução doo
objetto licitado, bem como
o impostos,, encargos trabalhistass, previdennciários, fiscais, taxas,,
segurros e quaisqquer outros gastos ou trributos que venham inccidir.
Aindda, declaro ter
t ciência dos
d impedim
mentos constantes do item
i
4 do E
Edital de Caarta Convitee
n. 022/2013.
_____________________, __
__ de ________ de 2013
3.

_____
____________________
__________
___________
(Assinnatura e Nom
me completo
o)
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ANEXO
OV
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
DEC
CLARAÇÃO
O DE TRABALHO DE
E MENOR

Declaraamos, em attendimento ao previsto
o no Edital de Carta Coonvite n. 02
2/2013, quee
não ppossuímos em
e nosso qu
uadro de peessoal empreegado(s) com menos dee 18 (dezoitto) anos em
m
trabaalho noturnoo, perigoso ou insalubrre e de 16 (dezesseis)
(
anos em quualquer trab
balho, salvoo
na coondição de aprendiz,
a
no
os termos ddo inciso V do
d artigo 27
7 da Lei n. 88.666/93.

_____________________, __
__ de ________ de 2013
3.

_____
____________________
__________
___________
(Assinnatura e Nom
me completo
o)
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ANEXO
O VI
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
CR
REDENCIA
AMENTO

______________
____________________
_____, insscrita no C
CNPJ sob o nº ___
_______________, vem cred
denciar o ((a) Sr.(a.) __________
_
____________________
_________,,
portaador(a) da Carteira
C
de Identidade nº _______
_________ e do CPF nº _______
_________,,
residdente e doomiciliado na Rua _________
__________
_____________, n. ___,
_
bairroo
_______________, município de _______________
_________, para reprresentar a empresa
e
naa
Licittação Carta Convite n. 02/2013, outorgando
o poderes ao
a mesmo ppara pronun
nciar-se em
m
nomee da empressa em referêência, bem como para recorrer e praticar
p
toddos os atos no
n interessee
da liccitante.
_____________________, __
__ de ________ de 2013
3.

_____
____________________
__________
___________
(Assinnatura e Nom
me completo
o)
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ANEXO
O VII
CARTA
A CONVIT
TE Nº 02/2013
MINU
UTA DE CONTRATO
O

ONTRATO
O PARA EXECUÇ
ÇÃO DE
E
CO
SE
ERVIÇOS TÉCNICO
OS PROFIISSIONAIS
S
DE
E
CONS
SULTORIA
A
TÉCN
NICA
E
ES
SPECIALIZ
ZADA
Q
QUE
EN
NTRE
SII
CE
ELEBRAM
M A AGÊNC
NCIA REGU
ULADORA
A
IN
NTERMUNIICIPAL DE
E SANEA
AMENTO AR
RIS E __________________ .

Pelo presente instrumentto, a AG
GÊNCIA REGULADO
R
ORA INT
TERMUNIC
CIPAL DE
E
SAN
NEAMENTO
O (ARIS), pessoa jurrídica de direito públiico, estabellecido na Rua
R Santoss
Saraiiva, 1.546, bairro Estreeito, na ciddade de Florrianópolis/S
SC, CNPJ nn. 11.400.36
60/0001-05,,
nestee ato repreesentado po
or seu Dirretor Geral, Sr. Adir Faccio, ddoravante denominado
d
o
CON
NTRATANT
TE, e a empresa ___________
__________
____________________
_________,,
inscrrita no CN
NPJ sob n.
n , com sede na Rua
R
_____
_____________, n. __
____, CEP
P
________________, cidade de
d _________________
_, Estado dee __________________
_, neste atoo
repreesentada pelo Sr. _________________
______, inscrito nno CPF sob n..
________________________
_, doravantee denominad
do simplesm
mente CON
NTRATADA
A, celebram
m
o preesente conttrato, o quaal se regeráá pelas disp
posições daa Lei 8.6666/93 e pelaas seguintess
cláussulas:

CLÁ
ÁUSULA PR
RIMEIRA: FUNDAME
ENTO LEG
GAL
1-E
Este Contratoo decorre do Processo de Licitação Carta Con
nvite n. 02/22013, consttante da Ataa
nº ______/2013, de __/__/20
013, que hoomologou o resultado do
d respectivo
vo Processo Licitatório,,
sujeiitando-se ass partes co
ontratantes às suas clláusulas e às normas da Lei nºº 8.666/93,,
vincuulando-se, também,
t
à proposta
p
venncedora do certame licitatório.

CLÁ
ÁUSULA SE
EGUNDA - OBJETO E ANDAM
MENTO DOS
S SERVIÇO
OS
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2.1 - É objeto do
d presente Contrato a contratação
o de consulltoria técnicca especializzada para a
onômico-finnanceiro dos
d
serviçoss de abasttecimento de água e
elabooração de estudo eco
esgottamento sannitário para a autarquiaa municipal de água e esgoto
e
(SAM
MAE) de Sãão Bento doo
Sul, conforme Termo
T
de Referência
R
constante do
d Anexo I (Especificcação do Objeto)
O
e ass
conddições consttantes do An
nexo VII (M
Minuta de Contrato).
2.2 - A CONTR
RATADA se obriga a executar os
o serviços objeto do presente Contrato
C
em
m
perfeeita harmonnia e conccordância ccom a Pro
oposta Técn
nica aprovaada para os
o serviçoss
indiccados no obbjeto do con
ntrato, bem como com
m o Termo de
d Referênccia constantte do Editall
de Licitação, doocumentos estes
e
que fiicam fazend
do parte integrante e innseparável do
d presentee
Conttrato, como se aqui inteegral e exprressamente estivessem
e
reproduzido
r
os.
2.3 - O andam
mento dos serviços
s
obbedecerá rig
gorosamentte ao cronoograma aprresentado e
aprovvado pela ARIS,
A
consstante do prrocesso do Processo Licitatório,
L
qque é partee integrantee
destee Contrato.

CLÁ
ÁUSULA TE
ERCEIRA - PREÇOS E PAGAM
MENTOS
3.1 - A ARIS
S pagará à CONTRA
ATADA pela execuçção dos seerviços con
ntratados e
efetivvamente exxecutados, de acordo com os preços
p
prop
postos no Edital e na
n propostaa
vencedora, ficanndo expresssamente estaabelecido que
q os preço
os incluem ttodos os cu
ustos diretoss
e inddiretos para execução dos
d serviços .
3.2 - Os serviçços serão pagos
p
pelo preço glob
bal apresenttado e hom
mologado no
n processoo
licitaatório, senddo que 50%
% (cinquentta por centto) do valo
or global seerá adimplido após a
apressentação doo Produto I do Termo de Referên
ncia constan
nte do Editaal de Licitaação e 50%
%
(cinqquenta por cento)
c
do valor
v
globall será adim
mplido após a apresentaação do Pro
oduto II doo
Term
mo de Referência constante do Ediital de Licitaação.
3.3 - Os pagameentos serão efetuados m
mediante orrdem bancáária, por meeio de requeerimento daa
NTRATADA
A ou de pro
ocurador deevidamente habilitado, contra a appresentação das faturass
CON
correespondentess aos serviço
os executaddos, condicionado à enttrega e à aprrovação dos serviços e
ao cuumprimentoo do cronogrrama de exeecução.
3.4 - Os pagameentos dos seerviços serãão efetuadoss até 30 (trinta) dias coorridos, após o términoo
do período correspondente aos serviçoos executad
dos, e será liberado
l
meediante a ap
presentaçãoo
das ccertidões neegativas especificadas nna habilitaçãão fiscal.
3.5 - Os preçoss contratuais serão reaajustados através
a
da variação
v
doo INPC (ap
purado peloo
IBGE
E), para maais ou para menos,
m
obeedecendo-see à periodiciidade determ
minada pelaa legislaçãoo
pertinnente.
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ÁUSULA QU
UARTA - PRAZOS
P
CLÁ
4.1 - Os serviçoos contratad
dos serão inniciados a partir
p
da emissão da Orrdem de Serviço, a serr
RIS, de aco
ordo com oss termos do Edital.
efetuuada pela AR
4.2 - O prazo paara execuçãão dos serviiços será dee 210 (duzen
ntos e dez) dias, contados a partirr
da daata de emissão da Ord
dem de Servviço e nos termos do Termo
T
de Re
Referência co
onstante doo
Editaal.
4.3 - O prazo contratual
c
viigorara até 31 de dezeembro de 2013, podenndo ser prorrrogado porr
iniciaativa da AR
RIS, fundado
o em conveeniência adm
ministrativa.

CLÁ
ÁUSULA QU
UINTA - VALOR
V
ED
DOTAÇÃO
5.1 O valor destte Contrato é de R$ ___________ (_
__________
_).
5.2 A
As despesas com a pressente licitaç ão correrão
o à conta do orçamento da ARIS:
Ativiidade: 2.0022001 – Adm
ministração e Manutençção do Conssórcio
Desppesa 08: 3.3.3.9.0.00.00
0.00.00.00

CLÁ
ÁUSULA SE
EXTA - MU
ULTAS E O
OUTRAS SA
ANÇÕES
6.1 - A CONTR
RATADA fica
fi sujeita a multa de 2% (dois por cento) ddo valor do serviço porr
dia qque exceder o prazo parra entrega ddos serviçoss.
6.2 - Pela inexxecução tottal ou parc ial do Con
ntrato, a AR
RIS poderáá aplicar as seguintess
sançõões, com baase em proccesso adminnistrativo e garantindo--se o direitoo do contrad
ditório e daa
amplla defesa:
a) addvertência, verbal
v
ou esscrita, caso ocorra o deescumprimento de quallquer item do
d Edital ouu
destee Contrato, não
n eximind
do a CONT
TRATADA das demais sanções ouu multas;
b) m
multa de 2%
% (dois por cento) sobbre o valor não executtado do conntrato pela inexecuçãoo
parciial e 5% (cinnco por cen
nto), sobre o valor do contrato pelaa inexecução
ão total;
c) suuspensão, por
p até 2 (dois) anos,, de particiipação em licitações dda ARIS, no
n caso dee
inexeecução parcial ou tottal deste innstrumento, sendo apllicada seguundo a grav
vidade e a
inexeecução decoorrer de violação culpoosa da CONTRATADA
A;

Processo de Licitação nº 21
1/2013
Convite nº 03
3/2013

__________________________
______________________
___________
___________
___________
_____

d) Declaração de
d inidoneid
dade para paarticipar dee licitações e contratar com a Adm
ministração,,
TRATADA,, enquanto perdurarem
p
m
quanndo a inexeccução decorrrer de viollação dolosaa da CONT
os m
motivos deteerminantes da
d punição ou até que seja promo
ovida a sua reabilitação
o, na formaa
da leei.

CLÁ
ÁUSULA SÉ
ÉTIMA - RESCISÃO
7.1 - O presentee instrumento poderá s er rescindid
do unilateraalmente pelaa ARIS, quaando for dee
TRATADA o que determina o § 22º do art. 79
9 da Lei dee
intereesse da messma, cabendo à CONT
Licittações.
7.2 - Cabe rescissão deste Contrato, porr iniciativa da
d ARIS, in
ndependenteemente de in
nterpelaçãoo
judiccial, ou extrajudicial, qu
uando:
a) a C
CONTRAT
TADA não cumprir
c
quaalquer das obrigações estipuladas
e
nneste instrum
mento;
b) traansferir a teerceiros ou subcontrattar qualquerr parcela do
os trabalhoss sob responsabilidadee
da eqquipe de traabalho consttante da prooposta venceedora,e
c) deemais hipóteeses previstas no artigoo 78, da Lei de Licitaçõ
ões.
7.3 - Fica, aindda, expressaamente estabbelecido qu
ue a ARIS não pagaráá indenizaçõ
ões devidass
pela CONTRAT
TADA, em face
f
de Leggislação Soccial, Trabalh
hista ou Seccuritária.

CLÁ
ÁUSULA OIITAVA - OBRIGAÇÕ
O
ÕES
8.1 - Todas as peças
p
comp
ponentes do s trabalhos executadoss pela CON
NTRATADA
A, inclusivee
origiinais, serão de proprieedade da A
ARIS, não podendo os
o dados deeles resultaantes serem
m
divullgados, reprroduzidos ou utilizadoss em publicaações, sem autorizaçãoo por escrito
o da ARIS.
8.2 - A não execcução dos serviços denntro dos pad
drões exigid
dos implicarrá na não acceitação doss
mos pela AR
RIS.
mesm
8.3 - A ARIS se reserva o direito dde apresenttar variantees ao serviçço, podend
do acarretarr
reduçção ou acrééscimo no volume doos mesmos, em até 25
5% (vinte e cinco porr cento). A
contrratada ficarrá obrigada a aceitar, nas mesmaas condiçõees contratuuais, os acrééscimos ouu
supreessões que se
s fizerem nos
n serviçoss, conformee §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93
3.
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8.4 - A CONTR
RATADA se obriga a m
manter, durrante toda a execução ddo contrato
o e aditivos,,
c
dade com aas obrigaçõees por ela assumidas,
a
todas as co
ondições dee
se hoouver, em compatibilid
habillitação e qualificação exigidas
e
no E
Edital.

ÁUSULA NO
ONA - FOR
RO
CLÁ
9.1 - Para as quuestões deco
orrentes desste Contrato
o, fica eleito
o o Foro daa Comarca de
d Palhoça,,
com renúncia exxpressa de qualquer
q
out
utro por mais privilegiad
do que seja .

CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA - VALIDADE
V
E
10.1 - O presentte Contrato somente suurtirá seus ju
urídicos e leegais efeito s após sua assinatura
a
e
respeectiva publicação.
E, poor assim estarem aco
ordes, assin am o preseente Contraato, os reprresentantes das partess
contrratantes, bem
m como as testemunhaas abaixo firrmatárias.

Floriannópolis, ___
_/___/2013..

________
________________________
REPR
RESENTAN
NTE LEGA
AL/ARIS

________________________
________
REPR
RESENTAN
NTE LEGA
AL/CONTR
RATADA

TEMUNHA
AS:
TEST

