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PREGÃO ELETRÔNICO nº 0120/SUREG-SP/2010


1

Processo nº 500.0851/10
Licitação ID nº 332.903

EDITAL


OBJETO:	Aquisição de livros técnicos para atender às necessidades da biblioteca da Superintendência Regional de São Paulo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM conforme as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.


	RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS Até: 27/10/2010 às 09h  (nove horas), exclusivamente por meio do sistema eletrônico na página www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”, na opção Pregão Eletrônico, no item Proposta.

	ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/10/2010 às 09h30 (nove  horas e trinta minutos)

	INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 /10/ 2010 às 10h (dez horas).

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

	FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
–	e-mail: pregoeiro@sp.cprm.gov.br
–	Telefone: (11) 3775 5138
–	Fax:       (11) 3775 5165 
–	Pregoeiro: Rua Costa, 55 - Bairro Cerqueira César - São Paulo/SP - 01304-010.

	REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente 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 (art. 15, inciso II); Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; dos Decretos nos. 3.555, de 08 de agosto de 2000; 3931, de 19 de setembro de 2001; 5.450, de 31 de maio de 2005; 4.342, de 23 de agosto de 2002 e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2003.









A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com as atribuições do Serviço Geológico do Brasil, com sede na Capital Federal/DF, no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 603, Conjunto “J”, Parte A/1º andar, e Superintendência Regional de São Paulo, sito na Rua Costa, 55 – Cerqueira César, por intermédio de sua Pregoeira Fátima da Conceição de Oliveira Ramos, designada pelo Ato nº 055/PR/2009, de 30/06/09, do Sr. Diretor-Presidente, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público que, de acordo com os Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e suas alterações posteriores, nº 5.450, de 31/05/2005, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 05/09/2007, e subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e suas legislações subseqüentes e, pelas demais normas legais aplicáveis às condições deste Edital e seus Anexos, realizará processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO.


1.0.	DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.	O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.


2.0.	DO OBJETO

2.1.	Aquisição de livros técnicos para atender às necessidades da biblioteca da Superintendência Regional de São Paulo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM conforme as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.


3.0.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.	As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária para o exercício de 2010 da CPRM, com a seguinte classificação:

 Programas de Trabalho:  032.159
 Natureza da Despesa	:   3390.30
 Fonte	:   0142
 Centro de Custo	:   4011.500
 Processo nº	:   500.0742/10


DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.	Poderão participar do presente certame licitatório, os interessados que atendam às exigências contidas neste Edital e seu Termo de Referência – Anexo I, cuja atividade empresarial abranja o objeto desta licitação, e desde que estejam devidamente cadastrados no SICAF – Sistema de Cadastramento de Fornecedores (Habilitação Parcial), sendo admitida a substituição do predito registro no SICAF, pela apresentação dos documentos relacionados no subitem 8.3 deste Edital, bem como, credenciados, no sistema eletrônico “licitações-e” do Banco do Brasil, conforme o item 6.0.

4.2.	Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a)	estejam constituídas sob a forma de consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou que estejam sujeitas ao mesmo controle societário;

b)	estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;

c)	empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta;

d)	empresas em processo de falência, concordata, dissolução ou liquidação;

e)	empresas do mesmo grupo econômico, de direito ou de fato;  no último caso assim consideradas as que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou que estejam sujeitas ao mesmo controle societário; e

	possuírem em seu Contrato Social finalidade ou objeto incompatível com o objeto deste Pregão.



5.0.	DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

5.1.	Para participar do presente processo licitatório, as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão comprovar seu enquadramento nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, mediante apresentação dos documentos abaixo relacionados:

5.1.1.	Declaração de que aufere, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), no caso de microempresa;

5.1.2.	Declaração de que aufere em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), no caso de empresa de pequeno porte.

5.1.3.	Declaração de que não se enquadra na hipótese do §10, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.
5.2.	A comprovação de regularidade fiscal, descrita no item 10.0 deste Edital, no que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.

5.3.	Nos termos do art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.4.	A declaração do vencedor de que trata o subitem anterior, acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso do pregão, conforme estabelece o art. 4º, inciso XV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

5.5.	A prorrogação do prazo referido no subitem 5.3, será concedida pela CPRM, desde que requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

5.6.	A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.3, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

5.7.	Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa, ou empresa de pequeno porte, em conformidade com a regra contida no art. 5º, § 1º e § 2º, do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.

	A preferência tratada no subitem 5.7, obedecerá as regras específicas contidas no § 4º, do art. 5º do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.



6.0.	DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITACOES-E”

6.1.	A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM utilizará o portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A para realização desta licitação, conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 057/CPRM/2009, firmado entre as partes em 31/12/09.

6.2.	O licitante ou seu representante legal deverá estar previamente credenciado junto ao provedor do sistema “licitacoes-e”, para a formulação de proposta no sistema e participação da sessão pública, no dia, hora e local designados para a realização do pregão eletrônico.

6.3.	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S/A.

6.4.	O credenciamento, junto ao provedor do sistema, implica para o licitante:

a)	presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

b)	obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros seus lances e propostas; e

c)	dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

6.5.	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao da CPRM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

6.6.	A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao provedor do sistema, para pronto bloqueio de acesso.

6.7.	As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representante, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema licitacoes-e.

6.8.	Em sendo sócio, proprietário ou dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.


7.0.	DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.	A participação no pregão eletrônico 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 data e horário previstos no Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

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

A proposta deverá conter indicação expressa de marca e/ou modelo dos materiais que cotar e ser aposta no campo “condições da proposta” do sistema eletrônico, e deverá atender a todas as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

	O licitante não está obrigado a cotar todos os lotes, sendo entretanto ele  obrigado a cotar todos os itens inerentes ao lote que cotar, sob pena de desclassificação. 


7.3.	O preço proposto, a ser cadastrado no sistema, objeto do presente Pregão, deverá ser o preço total para cada lote, e será considerado completo, abrangendo todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultados da incidência de quaisquer tributos, fretes, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito, bem como seguros obrigatórios pertinentes.

7.4.	O licitante primeiro classificado, ou seja, aquele que apresentar o menor preço, para cada lote, deverá apresentar sua proposta, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da realização do Pregão constando da declaração emitida pelo proponente de que o lote ofertado estará coberto por garantia contra quaisquer defeitos de fabricação. Deverá, ainda nas propostas, ser informado os preços unitários e totais de cada item que compõe o lote.


8.0.	DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1.	Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pelo licitante que ofertar o menor preço, para cada lote. Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade e serão encaminhados por Fax, imediatamente, com posterior remessa dos originais ou cópias autenticadas ao Pregoeiro, localizado na Rua Costa, 55 - Bairro Cerqueira César - São Paulo/SP - 01304-010, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da realização do Pregão:

8.1.1.	Habilitação Jurídica

A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

8.1.1.1.	Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e respectivas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial. No caso de sociedade por ações e demais sociedades empresárias que elejam seus administradores em atos apartados, deverão ser apresentados tais documentos, devidamente registradas na Junta Comercial.

8.1.2.	Qualificação Técnica
A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em:

8.1.2.1.	Atestado(s) ou declaração(ões) emitida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que o licitante forneceu  materiais  em características e quantidades compatíveis com o objeto da licitação – art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Obs.:	Os atestados ou declarações referidos acima, deverão ser em original ou cópia autenticada, constando nestes, o CNPJ, endereço, telefone ou fax da empresa, nome do emitente com firma reconhecida e cargo ocupado na empresa.


8.1.3.	Qualificação Econômico-Financeira

Para comprovar sua Qualificação Econômico-Financeira, o licitante deverá apresentar:

8.1.3.1.	Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede do licitante, com data de expedição não superior a 03 (três) meses da data limite para a entrega das propostas, se outro prazo não constar do documento.

8.1.3.1.1.	Para os licitantes sediados na Cidade do Rio de Janeiro, a prova acima será feita mediante a apresentação de Certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registros de Distribuição e do 1º e 2º Ofícios de Registros de Interdições e Tutelas; e 

	Os licitantes sediados em outras comarcas do Estado ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de Falências e Concordatas. 


8.1.4.	Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
Para o cumprimento deste subitem, o licitante deverá apresentar:

8.1.4.1.	declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02, conforme modelo constante do Anexo II.

8.2.	Os documentos originados por meio de processo eletrônico de informações – INTERNET serão aceitos, desde que, com a respectiva indicação do endereço eletrônico, para que se comprove as informações disponibilizadas.

8.2.1.	Os demais documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou, excepcionalmente, pelo Pregoeiro ou um dos membros da Equipe de Apoio, ou por publicação em órgão da imprensa oficial – art. 32, da Lei nº 8.666/93.

8.3.	No caso do licitante, não estar registrado no SICAF, deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, apresentar, além dos documentos exigidos no presente Edital, os abaixo relacionados, pertinentes a regularidade fiscal do licitante:

a)	prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante – art. 29, inciso II, da Lei nº 8.666/93.  Quanto à prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN), em conformidade com o que dispõem o inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, o artigo 62 do Decreto-lei nº 147/67, o art. 193, da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), o art. 1º do Decreto 6.106/07, e o Acórdão TCU 260/2002 - Plenário;

b)	prova de regularidade relativa à Seguridade Social – art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; e

c)	Certificado de regularidade com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF – art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

8.4.	Os documentos referidos nos subitens 8.1.1 a 8.1.3 e 8.3, se for o caso, devem ser apresentados com o endereço da sede atual do licitante, não se admitindo endereços divergentes.


9.0.	DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

9.1.	Os esclarecimentos de dúvidas quanto a este Edital e seus anexos, poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.  Os pedidos de esclarecimentos deverão ser feitos, preferencialmente, pelo 
e-mail pregoeiro@sp.cprm.gov.br, ou através do Fax nº (11) 3775-5165, dirigido ao Pregoeiro.

	As consultas feitas via internet e fax serão respondidas diretamente no site
www.licitacoes-e.com.br, no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital.



10.0.	DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

10.1.	DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO

10.1.1.	O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a)	coordenar o processo licitatório;

b)	receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

c)	conduzir a sessão pública na internet;

d)	verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

e)	dirigir a etapa de lances;

f)	verificar e julgar as condições de habilitação;

g)	receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h)	indicar o vencedor do certame;

i)	adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j)	conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k)	encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.


10.2.	DA abertura do Pregão eletrônico

10.2.1.	No endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e a partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas.

10.2.2.	Os licitantes cujas propostas estiverem em desacordo com este Edital, serão comunicados da sua desclassificação, ficando desta forma impedidos de participar da etapa de lances.

10.2.3.	Aberta a etapa competitiva, os representantes dos interessados deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.2.4.	Para o fornecimento especificado no Termo de Referência – Anexo I, haverá uma sessão específica de lance.

10.2.5.	Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

10.2.6.	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, caso contrário ficará o licitante desistente sujeito às penalidades constantes neste Edital.

10.2.7.	Não serão admitidos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.2.8.	Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

10.2.9.	No caso de desconexão apenas com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da sessão do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção de lances, retornando o Pregoeiro assim que refeita a conexão, sem prejuízo dos atos já realizados.

10.2.10.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após a devida comunicação aos licitantes, através de mensagem eletrônica e no próprio endereço eletrônico, onde serão divulgadas data e hora da reabertura da sessão.

10.2.11.	Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta enviada de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.12.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.2.13.	O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.2.14.	Encerrada a etapa de lances da sessão virtual, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará as condições de habilitação do licitante, conforme o Edital.

10.2.14.1.	Para sagrar-se habilitado, o licitante deverá estar regularmente inscrito no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF com habilitação parcial, ou apresentar a documentação de regularidade fiscal constante no subitem 8.3 deste Edital, bem como apresentar os documentos discriminados no subitem 8.1, além de atender à todas as disposições editalícias.

10.2.15.	Caso a proposta ou o lance de menor valor não seja aceito, ou se o usuário desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.  Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.2.16.	Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o fornecimento especificado no Termo de Referência – Anexo I serão adjudicados ao licitante que ofertar lance de menor preço.

10.2.17.	Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato.


11.0.	DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

11.1.	Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO PARA CADA LOTE, observadas as condições do prazo para entrega dos materiais e as especificações técnicas, constantes do Termo de Referência – Anexo I.


12.0.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1.	Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública virtual, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

12.1.1.	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

12.1.2.	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12.2.	Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública virtual, solicitar esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

12.3.	Não serão admitidas impugnações ao Edital e recursos interpostos fora do prazo legal.

12.4.	Não serão conhecidos recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

12.5.	Ao final da sessão virtual, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, deverá manifestar imediata e motivadamente sua intenção, no próprio sistema, em espaço reservado, tendo prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo assegurada vista imediata dos autos.

12.5.1.	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 12.5, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.5.2.	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscestíveis de aproveitamento.

12.5.3.	No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.6.	Os recursos, além de ter a identificação completa do licitante/remetente e o número da licitação, deverão ser endereçados à COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM – Superintendência Regional de São Paulo, situada na Rua Costa, 55, Cerqueira César, São Paulo/SP – CEP: 01304-010 – A/C: Pregoeira.


13.0.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.	O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, apurado em processo regular pela autoridade competente, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, sem prejuízo de ter cancelado o respectivo registro no sistema de cadastramento de prestadores de serviço desta CPRM, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.2.	Ao fornecedor  total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

a)	multa, de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso na entrega dos materias, sem justificativa;

b)	suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a CPRM, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço; e

	declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.



14.0.	DA CONTRATAÇÃO

14.1.	Homologada a licitação, o(s) adjudicatário(s) será(ao) convocado(s) para retirar a(s) Nota(s) de Empenho, no prazo máximo de até 10 (dez) dias.

14.2.	Quando o(s) adjudicatário(s) convocado(s), dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver(em) habilitação regular ou se recusar(em) a assinar ou retirar a(s) Nota(s) de Empenho, será(ão) convocados outros licitantes, observada a ordem de classificação, para assinar e retirar a(s) Nota(s) de Empenho, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no item 13.0 do presente Edital.


15.0.	DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

15.1.	O pagamento será efetuado somente após a entrega dos materiais e até o 30º (trigésimo) dia útil após a data de apresentação da Nota Fiscal, acompanhada do Termo de Recebimento, atestado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, através da GERIDE (Gerência Solicitante dos produtos).


16.0.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1.	A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A CPRM poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.2.	A anulação do procedimento licitatório induz a da Nota de Empenho.

16.3.	O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, no cancelamento da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16.4.	É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.5.	Os licitantes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.6.	O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.7.	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.8.	As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes, mediante qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento.

16.9.	Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base nas disposições legais pertinentes à matéria.

16.10.	A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

16.11.	As empresas interessadas deverão consultar o Edital pela Internet, através do sítio www.licitacoes-e.com.br.


17.0.	DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1.	Os materiais deverão ser entregues, no prazo não superior a 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

17.1.1.	Uma Comissão/Responsável técnico receberá os materiais, nos termos do art. 15, § 8º da Lei nº 8.666/93.


18.0.	DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

18.1.	Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

I
–
Termo de Referência;
II
–
Declaração nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

São Paulo/SP,  15 de setembro de 2010.

Pregoeiro


FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RAMOS
Matrícula nº 21.775.141




Equipe de Apoio


RAFEL DE SOUZA SANTOS                      		LUCIMARA DE SOUZA
Matrícula nº 89.099.541				              Matrícula nº 89.100.241

			



      MÁRCIA OKUZI PAN
   						            Matrícula nº 92.501.241 

Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

I – DO OBJETO

	Aquisição de livros técnicos para atender às necessidades da biblioteca da Superintendência Regional de São Paulo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM conforme as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.


II – DAS ESPECIFICAÇÕES


LOTE 01
ITEM
TÍTULO
AUTOR
ISBN
QTDE
1
Estatística Usando Excel (4.ed.)
LAPPONI, Juan Carlos 
ISBN: 8535215743
ISBN-13: 9788535215748
1
2
Uml E C++ 
LEE, Richard C. 
TEPFENHART, William M
ISBN: 8534613648 
ISBN-13: 9788534613644
1
3
Vogel - Análise Química Quantitativa (6.ed.)
MENDHAM J. 
ISBN: 8521613113 
ISBN-13: 9788521613114
1
4
Manual de Soluções, Reagentes e Solventes (2.ed. rev.)
MORITA, Tokio 
ASSUMPÇÃO. Roseli Maria V. 
ISBN: 9788521204145
1
5
Teoria Quântica
PEIXOTO, Eduardo M. A. 
ISBN: 085333333 
1
6
Qualidade dos Sedimentos
POLETO, Cristiano 
MERTEN, Gustavo H
 
1
7
Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientações a objetos com Java
PREISS, Bruno R. 
ISBN: 8535206930 
ISBN-13: 9788535206937
1
8
Fundamentos da Espectroscopia Raman e no Infravermelho (2.ed.)
SALA, Oswaldo 
ISBN: 8571398682 
ISBN-13: 9788571398689 
1
9
Fundamentos da Química Analítica
SKOOG, Douglas A. 
ISBN-10: 8522104360
1
10
Inundações Urbanas (Coleção ABRH Volume 11)
TUCCI, Carlos E. M. 
 
1
11
Inundações Urbanas na América do Sul
TUCCI, Carlos E. M. (org.) et. al
 
1
12
Avaliação e controle da drenagem urbana - vol.1
TUCCI, Carlos E. M 
MARQUES, David M. L. Motta 
 
1
13
Avaliação e controle da drenagem urbana – vol. 2
TUCCI, Carlos E. M 
MARQUES, David M. L. Motta 
 
1
14
Análise de Risco em Recursos Hídricos (Coleção ABRH Volume 10)
VIEIRA, Vicente P. P. B. 
 
1
15
Michaelis Moderno Dicionário Inglês-Português / Português-Inglês
WEISZFLOG, Walter 
ISBN: 850604216X
3
VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE
 R$                                    1.765,00 




III – DO FORNECIMENTO

3.1.	O fornecimento deverá ser feito de acordo com a Nota de Empenho, sendo o local de entrega a Superintendência Regional de São Paulo, Rua Costa, 55, Cerqueira César, São Paulo.

	O prazo de entrega dos materiais não poderá exceder a 30 (TRINTA) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Qualquer atraso deverá ser informado mediante carta à CPRM, na por meio da qual será solicitado prorrogação de prazo de entrega.


	O licitante não está obrigado a cotar todos os lotes, sendo, entretanto, obrigado a cotar todos os itens inerentes ao lote, sob pena de desclassificação. 


	Os equipamentos deverão atender às exigências do Termo de Referência deste Edital. 


	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.



IV – 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. 


Anexo III



MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO
(Inciso XXXII do artigo 7º da Constituição Federal)


PESSOA JURÍDICA


Ref.: Pregão Eletrônico nº096/SUREG-SP/2010




(nome da empresa)__________________________________________, CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________________,  portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF nº _____________________, declara, para fins do disposto no subitem 8.1.4.1 do Edital, que se fundamenta no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva:	emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.


São Paulo/SP,         de                           de 2010.



________________________________________
(Nome – Identidade – CPF/CNPJ do declarante)


