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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 

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 050/2018, Pregão Presencial 06/2018. 

contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso temporário, suporte, manutenção, e 

assessoria técnica de software para automação de coleta de leituras com opção de impressão 

simultânea de contas, bem como a implantação, conversão de dados, adaptações, treinamentos iniciais, 

testes e atualizações- Regime menor preço por Global, Abertura será dia 28/03/2018 as 13:00. Maiores informações 

(35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 16/03/2018 – 

Pregoeiro. – Edivaldo José Dias.  Registra-se e Publique-se 

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2018 

 

I – OBJETO 

.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, em todas as suas fases. 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro nomeado para este certame, Edivaldo José Dias, e integrará a Equipe de Apoio, Elias Pereira 

Barbosa, Marco Antonio cordeiro Neves, servidores designados pela Portaria n.º SAAE-NEP-004/2018, de 02/01/2018. 

II - OBJETO 
2.1 O presente procedimento licitatório limita-se à aquisição de:  

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO  UND. QUANT. 

01 01 Serviços a serem prestados, compreendendo: 

Locação com suporte e manutenção aos aplicativos de informática no 

SAAE/NEPOMUCENO/MG, de autoria do PROPONENTE, 

denominados: 

- Cessão mensal de direito de uso e serviço mensal de suporte e 
manutenção de software de leitura e impressão simultânea; conforme 

especificado no Anexo I 

   mês 12   

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO  UND. QUANT. 

02 01 Implantação do software e treinamento inicial. Dentro da validade do 
contrato, o SAAE terá direito a todas as atualizações de versão realizadas 
pelo fabricante do software, bem como suporte para a utilização de todas 
as suas funcionalidades. Quando acionado o suporte, deve haver 
imediato posicionamento do fornecedor no sentido de atender à 
solicitação do SAAE ou de definir calendário de procedimentos para o 
atendimento da necessidade apresentada pelo SAAE.  

SERVIÇO 01 

  VALOR GLOBAL   

2.2 - O valor estimado: R$-16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais) 

 

III - ÁREA SOLICITANTE 

 

 3.1 SETOR ADMINISTRATIVOS – CONTAS, CONSUMO E FATURAMENTO 

 

II – JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação do serviço se faz necessária para desenvolvimento e cumprimento dos trabalhos  administrativos de 

leitura e impressão simultânea de contas do SAAE dentro do perímetro urbano e distritos 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, 16 de março 2018 

EDIVALDO JOSÉ DIAS 

PREGOEIRO 
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