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DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 99/SUREG-SP/10
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Processo no 500.1043/10


E D I T A L     Nº 0158/SUREG-SP/2010
Dispensa de Licitação

COTAÇÃO ELETRONICA


	OBJETO: Aquisição de Material de Laboratório conforme especificações constantes deste Edital.

	ENTREGA DAS PROPOSTAS até:  02/12/2010 às 15:00 h, exclusivamente por meio do sistema eletrônico na página www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil, opção “Acesso Identificado”, na opção Pregão Eletrônico, no item Proposta.


	ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/12/2010 às 15:00h 


	TEMPO DE DISPUTA: 05 (cinco) minutos e mais o tempo randômico determinado pelo sistema eletrônico.


	FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
email: pregoeiro@sp.cprm.gov.br

	Tel.: (11) 3775-5111
	Fax: (11) 3775-5165
Pregoeiro: localizado à Rua Costa, 55 - Cerqueira César – Seção de Material (SECMAT) – CEP: 01304-010 SÃO PAULO - SP

	REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico.


	EDITAL:  Encontra-se disponível na página www.licitacoes-e.com.br.


FUNDAMENTO LEGAL: O presente certame reger-se-á pelas disposições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 mais especificamente no seu artigo 24, inciso II, combinando o §2º, artigo 4º do Decreto 5.450/05, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.


DISPENSA DE LICITAÇÃO - AQUISIÇOES


Processo no 500.1043/10


E D I T A L     Nº 0158/SUREG-SP/2010
Dispensa de Licitação


COTAÇÃO ELETRONICA



A COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com as atribuições de SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, com sede na Capital Federal/DF, no Setor de Grandes Áreas Norte, SGAN 603, Conjunto J, Parte A/1º andar, e Superintendência Regional de São Paulo - Rua Costa, 55 - Cerqueira César - CEP: 01304-010 SÃO PAULO – SP;   inscrita no CNPJ sob nº 00.091.652/0008-55, e Isncrição Estadual nº 108.443.700.110, realizará cotação eletrônica com vistas à aquisição do objeto descrito abaixo, com fundamento no inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinando o §2º, artigo 4º do Decreto 5.450/05, de 31 de maio de 2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, nos termos do presente Edital.



OBJETO

1.1. 	Aquisição de material de laboratorio conforme especificações constantes deste Edital.


DAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL/ EQUIPAMENTO

LOTE 01

	Miniaerobac – 100 caixas com 10 unidades

Especificação: Minigerador  de atmosfera com indicador já incorporado com teor reduzido de oxigênio e aumentado de gás carbônico  para  envelopes plásticos com clamp, sem necessidade do emprego de catalisador. Esta
atmosfera, obtida através de reação óxido-redução.


	Anerobac – 75 caixas com 10 unidades

Especificação: É um gerador de atmosfera com indicador já incorporado com teor reduzido de oxigênio e aumentado de gás carbônico para jarras de 2,5 litros , sem necessidade do emprego de catalisador. Esta atmosfera, obtida através de reação óxido-redução.

	Envelopes Plásticos – 150 caixas com 10 unidades 

Especificação: Plástico especial para estudo de cultura no tamanho de 20x32 cm para acondicionar placas de 90, 60 e 49mm. Onde se formará a atmosfera com teor reduzido de oxigênio e aumentado de gás carbônico.

	Jarra para Anaerobiose – 15 unidades com capacidade 2,5 litros

Especificação: Corpo em policarbonato, leve, transparente e fácil de transportar e totalmente resistente as mudanças de pressão. Possui cesta interna que facilita a retirada das placas.

	Clamp – 25 Caixa com 10 unidades

Especificação: Presilha plástica para efetuar  o fechamento do envelope plástico. Deixando-o hermeticamente vedado.

Apresentação Embalados pelo sistema termo-encolhível etiquetados. Acompanha manual de instrução e certificado de controle de qualidade. 


3.0.	DA QUALIDADE

O material/equipamento cotado deverá ser de boa qualidade, reservado à CPRM o direito de devolução caso o mesmo não atenda às especificações técnicas previstas. 

	A empresa vencedora deverá possuir em seu quadro de empregados profissional responsável graduado em pelo menos duas áreas: Biomedicina, Biologia, Farmácia ou Química a mais de dois anos para os devidos laudos e assessoria técnica científica.


	Em caso de duvida técnica a assessoria presencial deverá ser efetuada em um máximo de 2 horas.



GARANTIA

4.1	O material/ equipamento deverá possuir garantia a ser cumprida na Rua Costa, 55 - Cerqueira César – Seção de Material (SECMAT) – CEP: 01304-010 SÃO PAULO – SP, E Av Pasteur, 404 – Urca – RIO DE JANEIRO – RJ por um período mínimo de 01 (um) ano, prestando também os seguintes serviços:

	Substituição do produto (idêntico ou superior), nos casos de danos ou defeitos cobertos pela garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do chamado, sem ônus para a CPRM.


	A empresa vencedora deverá ter garantia da qualidade no processo produtivo apresentando:

	Ambiente controlado

Laudo de Controle da Qualidade
Armazenamento Monitorado
Monitoramento do processo produtivo
ISO 9001
ISSO 13485
Certificação de Conformidade da Fundação Vanzolini	


5.0.	DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1.	Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observadas as condições do prazo para entrega do material/equipamento e respectivas especificações técnicas.
		
5.2.	O preço proposto deverão ser fixo e irreajustável.

5.3.	O preço proposto será expresso em moeda corrente no país, no qual deverá estar incluído, além dos insumos que o compõe, as despesas com embalagens, frete e ICMS que deverá ser recolhido, integralmente, no Estado de origem.

DA ENTREGA

6.1	O material/equipamento deverá ser entregue no prazo máximo de 2 (duas) horas úteis, contados a partir da emissão do Pedido do Fornecimento.

6.2.	O licitante efetuará a entrega do material/equipamento em dias úteis no horário das 08h às 11:30 hs e de 13:00 às 16:30 hs.


7.0.	DO FATURAMENTO

	 	Os componentes deverão ser faturados para:


COM	PANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM
RUA COSTA, 55 – BAIRRO CERQUEIRA CESAR
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 00.091.652/0008-55
Insc. Est.:108.443.700.110 


DO PAGAMENTO

8.1	O pagamento será efetuado após a entrega do material/equipamento em até 30 (trinta) dia uteis após a data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura e do aceite da entrega do material/equipamento, atestada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, Superintendência Regional de São Paulo, onde ocorrerá a respectiva entrega.

8.2 Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentadas as certidões de regularidade com o INSS e o FGTS (Art. 195, § 3º da CF/88) e para o caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deve-se apresentar a Declaração de Isenção e Imunidade de Tributo, conforme o inciso XI do artigo 3º, combinado com o caput do artigo 4º, ambos da Instrução Normativa nº 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.
	
8.2.1	A documentação citada no subitem 8.2 poderá ser dispensada, na forma presente no artigo 32, §1º da Lei 8.666/93 até o limite de R$3.000,00 (três mil reais)

9.0.	DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1	A participação na Dispensa Eletrônica dar-se-á pela digitação da chave de identificação e da senha privativa do representante do licitante, bem como pelo subseqüente encaminhamento de proposta de preço, em dia e horário previstos no subitem 12.1 deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

9.1.1 O licitante primeiro classificado, ou seja, aquele que cotar o menor preço, deverá apresentar sua Proposta, via Fax, e encaminhar a Proposta original, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da realização da Dispensa, para o endereço constante no subitem 7.1.

9.2	Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

9.2.1		A proposta deverá conter indicações expressa de marca e/ou modelo do material/equipamento que cotar e ser aposta no campo “condição da proposta” do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação; e

9.2.2		O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da data de sua abertura, e deve ser indicadas no campo “condições da proposta” do sistema eletrônico.

10.	DAS PENALIDADES

10.1.No caso de o Fornecedor não entregar o (material/equipamento), objeto do presente Edital, dentro do prazo previsto no subitem 6.1, sem qualquer justificativa formal e expressa, aceita pela CPRM, será aplicada multa de 1% (hum por cento) do valor da aquisição, e registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, a penalidade imposta por inadimplemento contratual.


DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1	Caberá ao Fornecedor:

	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação, sem prévia e expressa anuência da CPRM.


	Assumir inteira responsabilidade pela entrega do material/equipamento, de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instrução desta Dispensa de Licitação, inclusive a substituição do mesmo, no caso de vício ou defeito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do momento em que ficar evidenciado o defeito.


	 Prestar a CPRM, sempre que necessário, esclarecimento sobre o objeto desta Dispensa, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para a acompanhamento dos mesmos.


	O aceite do material/equipamento não exclui a responsabilidade do Fornecedor quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.


	Correrá por conta do Fornecedor toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos e demais provas que sejam exigidas por normas técnicas oficiais para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso seja necessário.


	O Proponente primeiro classificado poderá ser convocado para apresentar amostra do bem ofertado, de acordo com as especificações técnicas previstas, para efeito de avaliação técnica e controle de qualidade, o que deverá ser feito no prazo de 1 (um) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subseqüente ao da abertura das propostas, tudo sem ônus para CPRM.



DISPOSIÇOES GERAIS

	Deverá ser apresentada proposta de fornecimento do material/equipamento descrito no item 1.0 do Edital, devendo ser observadas as especificações e condições constantes no item 2.0. Tal proposta deverá ser entregue até às 15h, do dia 02/12/2010 no portal https://www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil, provedor oficial das licitações eletrônicas promovidas pela CPRM.

	Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro:


- 		email: pregoeiro@sp.cprm.gov.br
-		Tel.: (11) 3775-5111
-		Fax: (11) 3775-5165

	O pregoeiro declarará o licitante como o vencedor e lhe adjudicará o objeto da Cotação Eletrônica.


	Homologado o resultado da licitação, o vencedor será convocado para a retirada da Nota de Empenho.



________________________________________
Fátima da Conceição de Oliveira Ramos
Matrícula nº 21.775.141
Pregoeiro



______________________________
Marcia Okuzi Pan
Matrícula nº 92.501.241
Equipe de Apoio

___________________________________
Lucimara de Souza
Matricula: 89.100.241
Equipe de Apoio


