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EDITAL 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2016 - FADEPE/JF 

 

Processo nº: 700/2016 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data: 21 de junho de 2016 

Horário: 09h00 (nove horas - horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

           A FADEPE/JF – Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, 

mediante o(a) comprador(a), designado(a) pela Portaria 025/2015-DE de 07/08/2015, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados realizará 

seleção eletrônica, no site do COMPRASNET, na modalidade de SELEÇÃO PÚBLICA (Pregão 

Eletrônico no COMPRASNET), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e 

seus anexos. O procedimento obedecerá ao disposto no Regulamento de Compras da FADEPE/JF 

(http://www.ufjf.br/fadepe/), com fundamento no art. 3º da Lei 8.958/94 e Decreto 8.241/14; e, 

subsidiariamente, ao que consta na Lei 8.666/93, Lei n° 10520/02 e Decreto nº 5.450/05. 

I - DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisições de obras bibliográficas importadas, conforme 

especificações técnicas descritas no Anexo I. 

   1.1.1  A prestação de serviço, objeto desta seleção eletrônica, visa atender ao Projeto CHE APL 

00082/14. 

1.2  Em caso de discordância entre as especificações dos serviços descritos no Comprasnet, e 

as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as últimas. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta seleção eletrônica os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos; e que estejam 

obrigatoriamente cadastrados no SICAF. 

2.1.1Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

2.2  Não será admitida nesta seleção eletrônica a participação de empresas: 
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2.2.1  Que não atendam às condições deste edital e não apresentem os documentos nele 

exigidos, em original ou cópia autenticada por Cartório de Notas; 

2.2.2  Em processo de recuperação extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.2.3  Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública ou com 

a FADEPE/JF suspensos, ou que, por estas, tenham sido declaradas inidôneas, punidas nos termos 

do Artigo 7° da Lei n° 10520/02 c/c o Artigo 28 do Decreto n° 5450/05; 

2.2.4 Estrangeiras que não funcionem no País. 

2.3 O participante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitações previstas no edital; e, se for o caso, aos 

requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios 

previstos na referida lei. 

2.4  Os participantes deverão acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, durante a sessão 

pública desta seleção eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de qualquer mensagem, emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05), no site 

www.comprasnet.gov.br. 

          3.1.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

3.2 Os participantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 

junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização 

da seleção pública. 

3.3 O credenciamento do participante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Art. 13, inciso I, Decreto 5.450/05) que também 

será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

participante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a esta seleção (Art. 3º, §6º, do Decreto nº 5.450/05). 

3.5 O uso da senha de acesso pelo participante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

Sistema ou à FADEPE/JF, promotora da seleção pública, responsabilidade por eventuais danos 
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decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, §5º, do Decreto nº 

5.450/05). 

 

IV - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1  A participação na seleção pública dar-se-á por meio da digitação da senha privativa dos 

participantes e subsequentes encaminhamentos das Propostas de Preços, discriminando os valores 

unitários e totais, para os itens cotados, até o horário de abertura da seleção pública, horário de 

Brasília/DF, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.  

4.2  A especificação clara e completa do objeto ofertado, em conformidade com o Anexo I deste 

edital, deverá constar obrigatoriamente, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

OFERTADO”, bem como todas as informações que julgarem pertinentes, no site 

www.comprasnet.gov.br; sem a qual terão suas propostas desclassificadas. 

           4.2.1 As empresas que simplesmente informarem a descrição “Conforme Edital”, terão 

suas propostas AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS.  

 4.2.2 Na Proposta de Preços a ser enviada, conforme item 4.3, deverá constar todos 

os detalhes (especificação completa do objeto, etc.), de forma idêntica à informada no Sistema 

Eletrônico, sob pena de desclassificação quando houver alguma informação divergente entre o 

COMPRASNET e a Proposta enviada. 

4.3 A Proposta de Preços assinada (digitalizada), contendo as especificações do objeto 

ofertado, devidamente detalhadas, já atualizada com o último lance dado, bem como toda a 

documentação referente à habilitação da empresa, deverá ser formulada e ANEXADA no 

COMPRASNET, na tela própria, no prazo de até 02 (duas) horas do término da etapa de lances 

da sessão pública, devidamente convocado pelo pregoeiro. Qualquer dificuldade ou 

impedimento no processo de anexação de arquivos no COMPRASNET deverá ser comunicado 

imediatamente à FADEPE/JF, via e-mail: licitacao4.fadepe@ufjf.edu.br, dentro deste mesmo 

prazo, sob pena de desclassificação automática da empresa. 

4.3.1  Posteriormente, poderá, a critério do comprador, ser solicitado o envio dos originais 

ou cópias autenticadas da proposta/documentação completa, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas ao SETOR DE LICITAÇÕES DA FADEPE/JF, no endereço indicado nesse edital; devendo 

ser, neste caso, informado, obrigatoriamente por e-mail (e confirmado o recebimento), o código do 

envio via correios para rastreamento, imediatamente à respectiva postagem. O não cumprimento do 

prazo de entrega da documentação original ou autenticada supra citada, ou o não envio do código 

de rastreamento no mesmo prazo acima, QUANDO SOLICITADO, acarretará na desclassificação 

automática da empresa e a mesma poderá sofrer punições cabíveis. 

4.4 A proposta deverá conter: 
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4.4.1 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da abertura desta seleção pública. Caso esse prazo seja omitido, o(a) comprador(a) 

entenderá como sendo igual ao previsto neste subitem. 

4.4.2 Preço cotado, onde deverão estar incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, 

incidentes sobre o objeto desta seleção pública, incluindo impostos, taxas, fretes, dentre outras. 

4.4.3 Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail do participante vencedor. 

4.5 Para garantir a integridade de documentação e da proposta recomenda-se que contenham 

índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do participante.  

4.6 O não envio da proposta não desobriga a empresa da entrega dos materiais adjudicados e 

homologados. 

 

V - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1 A partir das 09h00 (nove horas) do dia 21/06/2016, e em conformidade com o item 4 do 

edital, terá início a sessão pública da Seleção Pública 041/2016 – FADEPE/JF, com a divulgação 

das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances. 

5.1.1 Após a abertura, o(a) comprador(a) verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital. 

5.1.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes. 

 

VI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1 Iniciada a etapa competitiva, os participantes poderão encaminhar lances para cada item 

cotado exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o participante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.2 Os participantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, observado o horário fixado 

e as regras de aceitação dos mesmos. O julgamento dar-se-á pelo menor preço por item. 

6.3 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais participantes, vedada a 

identificação do detentor do lance. 

6.4 No caso de desconexão com o(a) comprador(a), no decorrer da etapa competitiva da seleção 

pública, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos participantes para a recepção dos 

lances. 
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6.4.1 O(A) comprador(a), quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

6.4.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da 

seleção pública poderá ser suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do (a) 

comprador (a) aos participantes. 

6.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, emitido pelo Sistema Eletrônico aos participantes, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.5.1 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o (a) comprador (a) se 

responsabilizará pelo aviso de encerramento aos participantes. 

6.6 Terminada a etapa de lances, o Sistema Eletrônico identificará se o participante de menor preço 

é Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), beneficiada na forma da Lei 

Complementar 123/2006, prosseguindo-se a sessão; em caso positivo, com os seguintes 

procedimentos: 

 6.6.1 No caso da primeira colocada não ser beneficiária da LC 123/06, o Sistema identificará 

dentre as propostas até 5% (cinco por cento) superiores ao menor valor, existência de ME ou EPP, 

para fins de exercício da preferência na contratação. 

 6.6.2 O sistema permitirá a ME ou EPP identificada como beneficiária, ofertar valor inferior ao 

lance anteriormente registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após mensagem emitida 

automaticamente. 

 6.6.3 Caso a primeira ME ou EPP não exerça o direito de preferência no tempo estabelecido, 

o sistema concederá às demais que estiverem no intervalo dos 5%, obedecida à mesma ordem de 

classificação de suas ofertas e, sucessivamente, em igualdade de oportunidade e tempo, o exercício 

de preferência, até que se aponte a classificação. 

 6.6.4 Para usufruir o benefício da Lei Complementar, a ME ou EPP deverá estar 

obrigatoriamente acompanhando a sessão pública no Sistema Eletrônico. 

6.7 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e do exercício de preferência na LC 

n° 123/06, o(a) comprador (a) poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta 

diretamente ao participante que tenha apresentado o lance de menor valor para que seja obtido 

preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. Não serão negociadas condições diferentes 

das previstas neste edital. 

   6.8   Os participantes deverão apresentar, ainda, as declarações e demais exigências contidas nos 

subitens 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3; 

6.9 IMPORTANTE: ao formularem as propostas, os participantes deverão oferecer lances no valor 

total do item. Caso isto ocorra, o(a) comprador (a) estará autorizado(a) a adjudicar os itens fazendo 
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arredondamentos a menor, de forma que o valor unitário (com no máximo duas casas decimais 

após a vírgula – casa dos centavos), multiplicado pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, 

igual ao valor do último lance ofertado. 

 

VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o Regulamento de Compras 

da FADEPE/JF (http://www.ufjf.br/fadepe/), baseado no Decreto 8.241/14 - e, subsidiariamente, com 

o que consta na Lei 8.666/93 e Decreto nº 5.450/05 – tendo esta Seleção Pública como critério o 

menor preço por item. 

7.2 O(A) comprador (a) efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação 

dos preços obtidos. 

7.3 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o(a) comprador (a) divulgará o resultado do 

julgamento das Propostas de Preços. 

7.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o participante desatender às 

exigências habilitatórias, o(a) comprador (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

7.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o(a) comprador (a) poderá negociar 

com o participante, para que seja obtido preço melhor. 

7.4.2 Após a etapa de lances, não poderá haver desistência da proposta, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades previstas neste edital. 

 

VIII - DA HABILITAÇÃO 

8.1 O participante interessado em participar da presente seleção pública deverá estar cadastrada 

e habilitada nos níveis I, II, III, IV e VI do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

de que trata a IN/MPOG n° 02/10. 

8.2 O cadastramento e a habilitação nos níveis I, II, III e IV do SICAF dar-se-á com a apresentação 

da documentação discriminada na IN/MPOG nº 02/2010, em qualquer unidade de cadastramento 

dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades 

da Federação. 

8.3 A habilitação do participante vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, constituindo irregularidade a indisponibilidade do cadastro para 

consulta, em razão do seu vencimento, desativação, suspensão ou vencimento de qualquer certidão 

referente às fases habilitatórias exigidas nesta seleção pública (vide item 8.11.1). 
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8.4 A empresa que optar por não verificar seu cadastro e habilitação no SICAF, deverá apresentar 

toda a documentação abaixo relacionada, na mesma forma e prazo do envio/anexação da 

proposta, devidamente atualizada, após o encerramento da etapa de lances, sem a qual será 

considerada inabilitada, a saber: 

 I – Habilitação jurídica:  

a) Cédula de identidade; 

b) Registro comercial e suas alterações, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de 

sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso 

de sociedades por ações; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

II - Regularidade fiscal: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

b) A regularidade do fornecedor considerado isento dos tributos estaduais ou municipais, será 

comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal 

do domicílio ou sede do fornecedor ou outra equivalente, na forma da lei. 

c) Prova de regularidade relativa à Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que comprove situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento à Lei nº 12.440, de 07/07/11, 

que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do 

participante.    

 

 

III - Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física; 

b) Elementos que demonstrem capacidade econômica financeira, tais como balanço patrimonial, 

certidão negativa de falência ou outro documento que comprove boa situação financeira. Ou ainda 

oferta de garantia que assegure a execução total do objeto pelo contratado, quando necessário. 

b.1) A comprovação da boa situação financeira da licitante, será aferida com base na consulta dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1).  

Tais índices deverão ser apresentados em documento assinado por profissional devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade, CRC.  As empresas que apresentarem resultado 

inferior ou igual a um em quaisquer dos índices referidos anteriormente, deverão comprovar, 

através da apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, possuir Patrimônio 
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Líquido mínimo correspondente a 5% do valor estimado da presente licitação, conforme 

estabelecido nos § 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93. 

8.4.1 No caso de fornecedores estrangeiros que não possuam sede no Brasil, a FADEPE/JF: 

a) Exigirá a existência de representação legal no Brasil, e será estabelecido no contrato 

medidas para os casos de inadimplemento contratual ou defeito do produto adquirido; sendo 

exigida, ainda, a apresentação da regularidade da documentação do representante legal no Brasil; 

b) Não exigirá a regularidade fiscal do fornecedor perante as autoridades de seu país; 

c) Dispensará o fornecedor de apresentar documentos de habilitação autenticados pelos 

respectivos consulados para contratos no valor de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 

c.1) Exigirá a tradução para o vernáculo do Brasil dos documentos de habilitação, 

dispensada a tradução juramentada, para os contratos a que se refere à alínea “c” supra. 

8.5 Todos os participantes, inclusive os optantes pelo SICAF, deverão enviar, obrigatoriamente, de 

forma virtual, no momento da elaboração e envio da proposta, os seguintes documentos: 

8.5.1 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução 

Normativa nº 02, de 16/09/2009, publicada no DOU, nº 178, seção I, pág. 80, de 17/09/09. 

8.5.2 Declarações de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo, de que estão cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, e de que não empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz. 

8.5.3 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

8.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará os 

participantes às sanções previstas no Art. 28 do Decreto nº 5.450/05. 

8.7 São partes integrantes da habilitação as autorizações, licenças e certificados especificados neste 

edital. 

8.8  Para todos os efeitos deste item considera-se participante vencedor aquele que ofereceu 

melhor oferta; e, sendo esta recusada por qualquer motivo ou sendo este inabilitado, proceder-se-á 

à habilitação do detentor do segundo menor preço por item e assim sucessivamente. 

8.9 A documentação relativa às microempresas e empresas de pequeno porte deverá ser 

apresentada de acordo com o Art. 43, § 1º e § 2º, da Lei Complementar nº 123/06. 

8.10 Os participantes deverão observar os critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos na 

Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010. 

8.11 A apresentação de documento atualizado de habilitação no SICAF por parte da participante 

eximirá a obrigatoriedade da apresentação das certidões descritas no item 8.4, exceto: da letra “b” 

do subitem II (1ª parte), letra “d” do subitem II e letra “a” do subitem III. 
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8.11.1  Ao participante inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade 

fiscal e à qualificação econômico-financeira encontrar-se desatualizada no referido Sistema 

Eletrônico, será facultada a apresentação da documentação atualizada exclusivamente no 

mesmo prazo e forma do envio da proposta. 

8.12 Às empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 

SICAF, instituído pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Instrução 

Normativa nº05, de 21/07/95, é assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada para 

a regularização até o término da sessão. 

8.13 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

requeridos neste edital e seus anexos. 

 

IX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta seleção pública deverão ser enviados ao(à) 

comprador (a) até 03 (três) dias úteis anteriores (não incluindo estes) à data fixada para abertura  

da  sessão  pública,   por  meio   eletrônico,   através  do   e-mail     institucional 

licitação@fadepejf.org.br. 

9.2 Até 02 (dois) dias úteis (não incluindo estes) antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório desta seleção pública, também 

por meio eletrônico, conforme descrito no item 9.1. 

9.2.1 Caberá ao(à) comprador (a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

9.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

X - DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer participante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentar as razões de recurso, via site 

www.comprasnet.gov.br, ficando os demais participantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra razões em igual prazo, através do mesmo site, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa dos seus interesses. 

10.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada dos participantes quanto à intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o(a) comprador ( a) autorizado a adjudicar 

o objeto ao participante declarado vencedor. 
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10.2 É assegurada aos participantes vista imediata dos atos da seleção pública, no SETOR DE 

LICITAÇÕES DA FADEPE/JF – situada na Rua Dr. Paulo Japiassu Coelho, nº 545, Bairro Cascatinha,  

Juiz de Fora/MG, CEP 36.036-970, Telefax: (32) 3231-2250, (32) 3231-2120 e (32) 99985-4059- com 

finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra razões. 

10.3 A decisão do(a) comprador (a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela seleção pública. 

10.4 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 

passíveis de aproveitamento. 

10.5 Qualquer recurso contra a decisão do (a) comprador (a) não terá efeito suspensivo. 

10.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

que forem enviados por fax. 

10.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

10.8 As razões dos recursos deverão ser apresentadas via site www.comprasnet.gov.br, sendo 

analisadas pelo Diretor da FADEPE/JF, o qual decidirá sobre os recursos após apreciação do parecer 

do (a) comprador (a). 

 

XI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) comprador (a) sempre 

que não houver recurso. 

11.2  A homologação da seleção pública é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo(a) comprador 

(a), ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 11.2.1 A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a 

aquisição ou outra área especializada, com vistas à verificação da aceitabilidade dos materiais 

cotados, antes da homologação do certame. 

  

XII - DO RECEBIMENTO 

12.1 O objeto da presente seleção pública será recebido pela FADEPE/JF; e o recebimento 

definitivo dos itens dar-se-á após a conferência e aceitação do (s) material (is) entregue (s), para 

fins de confirmação com as especificações do objeto. 

12.2 A FADEPE/JF rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 

termos deste edital e seus anexos. 

12.3 Todos os materiais de que trata esta seleção pública deverão obedecer às especificações 

constantes deste edital e seus anexos. 
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XIII - DO PAGAMENTO 

13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após as corretas emissões das 

respectivas Notas Fiscais, que deverão ser emitidas após a entrega dos produtos e 

encaminhada para os email’s: licitação@fadepejf.org.br e nfe@fadepejf.org.br, após a devida 

autorização; devendo ser atestada pela coordenação do projeto. 

13.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal autorizada 

pelo município, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não 

respondendo a FADEPE/JF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

13.3 A Fundação procederá às retenções legais referentes à IRPJ, COFINS, CSLL, PIS/PASEP, 

ISSQN e INSS de acordo com a natureza da operação. Se a PARTICIPANTE VENCEDORA for 

optante do Simples Nacional ou, em razão de sua natureza jurídica, a PARTICIPANTE 

VENCEDORA for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas contribuições, ou ainda, se as 

recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais situações a cada faturamento, através de 

documentação comprobatória. 

13.4 Deverão constar obrigatoriamente no corpo da nota fiscal/fatura as seguintes informações: 

• o número do Processo; 

• o número do Pregão Eletrônico; 

• a identificação do Projeto “CHE APL00082/14” 

 

XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Ficará impedido de participar de seleção pública, de licitações e de contratar com a 

FADEPE/JF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 7° da lei 10.520/02, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, o participante que: 

a) Ensejar retardamento da realização do certame; 

b) Cometer fraude fiscal; 

c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

e) Não mantiver a proposta de preços; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Cometer fraude na prestação dos serviços; 
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h) Descumprir prazos. 

14.2 Caso a empresa vencedora descumpra norma desta seleção pública, aplicar-se-á pena de 

advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo 

do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações 

descumpridas; 

14.3 Descumprido o prazo estipulado no item 14.2, ou caso a gravidade do descumprimento 

ensejar aplicação de pena superior à descrita no item anterior, aplicar-se-á multa de 0,3% (três 

décimos por cento) sobre o valor do contrato a cada ocorrência incorrida pela CONTRATADA, sem 

prejuízo das demais penalidades; 

14.4  Não havendo mais interesse da FADEPE/JF na execução do objeto, total ou parcialmente, em 

razão o descumprimento, por parte da empresa vencedora de qualquer das condições avençadas, , 

ou caso a gravidade do descumprimento ensejar aplicação de pena superior à descrita no item 

anterior, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos termos 

do inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da reparação de eventuais danos suportados 

pela FADEPE/JF. 

14.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, 

o participante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e das demais combinações legais. 

14.6 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja 

sujeita a empresa vencedora, nos termos dos Artigos 87 e 88 da Lei 8.666-93, e nas disposições da 

Lei 10.520/02. 

14.7 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela FADEPE/JF ou cobrado judicialmente. 

14.8 As penalidades previstas poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos 

reais e comprovados. 

 

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta prestação de serviço estão consignados 

no orçamento do Projeto CHE APL 00082/14. 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do(a) comprador (a) em contrário. 

16.2 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, por e-mail, ao(à) comprador (a), no 

endereço indicado no rodapé. 

16.3 As normas que disciplinam esta seleção pública serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados. 

16.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública da seleção pública. 

16.5 É facultado ao (à) comprador (a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da seleção 

pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a 

realização da sessão pública da seleção pública. 

16.6 Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da seleção pública. 

16.7 Os participantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas 

de Preços. 

16.8 A homologação do resultado desta seleção pública não implicará em direito do participante ao 

fornecimento à FADEPE/JF, devendo aguardar o pedido de compra. 

16.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, não havendo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na FADEPE/JF. 

16.10 A autoridade competente poderá revogar a seleção pública por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.11  O participante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (do Art. 13º, 

Inciso III, do Decreto nº 5.450/05). 

16.12  Incumbirá ao participante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 

pública da seleção pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Art. 13º, 

Inciso IV, do Decreto nº 5.450/05). 
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16.13  Aos casos omissos aplicar-se-ão, subsidiariamente, as demais disposições constantes na Lei 

8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05. 

16.14 Para todos os efeitos, os anexos do presente edital são partes integrantes do mesmo, 

inclusive para efeito de vinculação das partes. 

16.15  Os dados fornecidos pelos participantes ao SICAF serão adotados como dados oficiais neste 

certame, para todos os efeitos (contatos telefônicos, endereço, e-mail, nome do responsável pela 

assinatura de atas/contratos, etc.), sendo necessário, portanto, atualização constante do cadastro. 

 

XVII - DO FORO 

O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o da Justiça Comum da Comarca de 

Juiz de Fora/MG. 

 

Juiz de Fora, 07 de junho de 2016. 

 

Renata Alves Campos Lima 

Gerente de suprimentos 

FADEPE/JF 
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EDITAL 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2016 - FADEPE/JF 

 

Processo nº: 700/2016 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data: 21 de junho de 2016 

Horário: 09h00 (nove horas - horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

ANEXO I 

 

QUANTITATIVOS, PREÇOS DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 

Item Nome Autor Edição Editora Qtd. Valor (R$) Total (R$) 

01 Sulfur Concrete for the 

Construction Industry: A 

Sustainable Development 

Approach 

Abdel-Mohsen 

Onsy 

Mohamed 13/06/2010 - 1 Hardcover 1 

 

R$1.199,60                  

 

R$1.199,60                                   

02 Recycled Aggregate in 

Concrete: Use of Industrial, 

Construction and Demolition 

Waste Jorge de Brito 21/11/2012 - 1 Hardcover 1  R$898,70                          R$898,70                                    

03 Environment, Construction and 

Sustainable Development  

Thomas 

Carpenter 15/03/2001 - 1 Hardcover 1  R$337,95                      R$337,95                                    

04 Ecology of Building Materials  Bjorn Berge   Kindle 1  R$356,69                         R$356,69                                    

05 Product Design and 

Development Karl Ulrich  05/05/2011 Hardcover 1 

 

R$1.032,00                         R$1032,00                                    

06 CINEMA BEFORE CINEMA: THE 

ORIGINS OF SCIENTIFIC 

CINEMATOGRAPHY VIRGILIO TOSI 2005/1a 

Columbia 

University 2  R$94,00                R$188,00             

07 CINEMA, UNE VISION DE 

L'HISTOIRE MARC FERRO 2003/1a Chene 2  R$124,00              R$248,00             

08 FILM- A SOUND ART Michel Chion 2009/1a COLUMBIA 2  R$288,00                R$576,00             
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UNIVERSITY  

09 The Berg Companion to 

Fashion  Valerie Steele 2010/1a Berg 2  R$440,00              R$880,00             

10 

Punk: Chaos to Couture 

(Metropolitan Museum of Art) 

Andrew Botton, 

Richard Hell 2013/1a. 

Metropolita

n Museum 

of Art 2  R$280,00                R$560,00             

11 Visual Culture: The Reader 

(Published in association with 

The Open University)  

Jessica Evans e 

Stuart Hall 

1999/1a. 

SAGE 

Publications 

Ltd 

1 

  

 

R$365,50              R$365,50             

12 

Computer Graphics with Open 

GL 

Donald D. 

Hearn, M. 

Pauline Baker e 

Warren 

Carithers 4° edição Prentice Hall 3 

 

R$1.480,00                        R$4.440,00                                    

13 Avian Malaria Parasites and 

Other Haemosporidia 

Gediminas 

Valkiunas 2004 

 T & F 

Books UK 1 

R$ 389,47 

 R$389,47                           

14 

Biological Diversity 

Brian J. Mcgill; 

Anne E. 

Magurran 

2011/1º 

Oxford Usa 

Professio 

1 

 

 

R$313,90                        R$313,90                                    

15 

Avian and Exotic Animal 

Hematology and Cytology 

Terry W. 

Campbell, 

Christine K. Ellis 2007/3 

Wiley-

Blackwell 

1 

 

 

 R$644,96                         R$644,96                                    

16 Intermediality and Storytelling 

(Narratologia. Contributions to 

Narrative Theory) 

Grishakova, 

Marina; 

Ryan, Marie-

Laure  

2010 De Gruyter 1  

 

 

R$1.200,00  

 

R$1.200,00                                    

17 Performing Embodiment in 

Samuel Beckett's Drama 

(Routledge Advances in 

Theatre) 

McMullan, 

Anna  

2010 Routledge; 1 

edition 

1  

 

R$236,29  

R$1236,29                                    

18 Theatre and Performance in 

Digital Culture: From 

Simulation to Embeddedness 

Causey, 

Matthew  

2006 Routledge  1  

 

R$580,50   R$580,50                                    

19 Media Borders, Multimodality 

and Intermediality 

Elleström, Lars  2010 Palgrave 

Macmillan 

1  

R$880,00   R$880,00                                    
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20 Media inter Media: Essays in 

Honor of Claus Clüver. (Studies 

in Intermediality) 

Glaser, 

Stephanie A.  

2010 Rodopi 1  

 

R$705,20   R$705,20                                    

21 The Metareferential Turn in 

Contemporary Arts and Media. 

(Studies in Intermediality) 

Wolf, Werner  2011 Rodopi 1  

 

R$346,31   R$346,31                                    

22 Media Consumption and 

Public Engagement: Beyond 

the Presumption of Attention 

(Consumption and Public Life) 

Couldry, Nick; 

Livingstone, So

nia; 

 Markham, Tim  

2007 Palgrave 

Schol, Print 

UK 

1  

 

 

R$304,00   R$304,00                                    

23 Film Theory and Philosophy Allen, Richard; 

Smith, Murray  

1999 OUP Oxford; 

New Ed 

edition 

1  

 

R$408,50  R$408,50                                    

24 MARKET RISK ANALYSIS, 4 

VOLUME BOXSET ALEXANDER, C. 2009 

JOHN WILEY 

PROFESSIO 1 

R$ 

1.505,00 R$1.505,00  

25 ECONOMETRIC ANALYSIS OF 

HEALTH DATA 

JONES, 

ANDREW M. 1.edition 2002 JOHN WILEY 1 

 

R$1.092,20  

 

R$1.092,20                                    

26 Handbook of Development 

Economics, Volume 4 

T. Paul Schultz , 

John Strauss 

1 edition (April 

21, 2008) 

North 

Holland 1 

 

R$1.440,00  

 

R$1.440,00                                    

27 Handbook of Development 

Economics, Vol. 1 

Hollis Chenery , 

T.N. Srinivasan 

(October 15, 

1988) 

North 

Holland 1 R$327,29  R$327,29  

28 Handbook of Development 

Economics, Vol. 3B 

J. Behrman , 

T.N. Srinivasan  

(August 24, 

1995) 

North 

Holland 1 

 

R$338,25   R$338,25     

29 Handbook of Development 

Economics, Vol. 3A 

J. Behrman , 

T.N. Srinivasan  

(August 24, 

1995) 

North 

Holland 1 

 

R$307,71   R$307,71                                    

30 Industrial Organization: Theory 

and Practice  

Don E. 

Waldman  2012/4 edition  Prentice Hall 2 R$377,58  R$755,16  

31 

Labor Economics George Borjas 

6 edition 

(January 23, 

2012) 

McGraw-

Hill/Irwin 1 R$350,26  R$350,26  

32 Handbook of Structural 

Equation Modeling 

Rick H. Hoyle 

(Ed.) 2014/1a 

The Guilford 

Press 

3 

 R$520,00                        

 

R$1.560,00      

33 

A Beginner's Guide to 

Structural Equation Modeling 

Randall E. 

Schumacker, 

Richard G. 2010/3a Routledge 

3 

 R$279,29                         R$837,87      
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Lomax 

34 Structural Equation Modeling 

With AMOS: Basic Concepts, 

Applications, and 

Programming 

Barbara M. 

Byrne 2009/2a Routledge 

3 

 R$118,02                         R$354,06      

35 The Psychology of Aging: 

Across Culture and Context Kathleen Kirasic 2014/1a 

Prentice Hall 

College Div  

2 

 R$261,63                         R$523,26      

36 Wellbeing: A Complete 

Reference Guide, Wellbeing in 

Later Life (Volume IV) 

Thomas B. L. 

Kirkwood, Cary 

L. Cooper 2014/1a 

WileyBlackw

ell 

2 

 R$958,90                        

 

R$1.917,80      

37 The Theory and Practice of 

Item Response Theory 

(Methodology in the Social 

Sciences) R. J. de Ayala 2008/1a 

The Guilford 

Press 

3 

 R$560,00                        

 

R$1.680,00      

38 Item Response Theory for 

Psychologists (Multivariate 

Applications Series)  

Susan E. 

Embretson, 

Steven P. Reise 2000/1a 

Psychology 

Press 

3 

 R$479,60                        

 

R$1.438,80      

39 Transformer and Inductor 

Design Handbook 

Colonel Wm. T. 

McLyman 

2011 / 4 

edition CRC - Press 1  R$405,00                         R$405,00        

40 Power Electronics for 

Renewable and Distributed 

Energy Systems: A Sourcebook 

of Topologies, Control and 

Integration (Green Energy and 

Technology) 

Sudipta 

Chakraborty, 

Marcelo G. 

Simões and 

William E. 

Kramer 2013/ 1 edição Springer 1 

 

R$1.199,70                        

 

R$1.199,70                                    

41 

Control Design Techniques in 

Power Electronics Devices 

Herbert Sira-

Ramirez and 

Ramon Silva-

Ortigoza 

2006 / 1 

edition Springer 1 

 

R$1.027,70                  

 

R$1.027,70                                    

42 Permanent Magnet 

Synchronous and Brushless DC 

Motor Drives Ramu Krishnan 

2009 / 1 

edition CRC - Press 1 R$902,79                        R$902,79                                    

43 

Polynomial Signal Processing 

 V. John 

Mathews, 

Giovanni L. 

Sicuranza 2000 

Wiley-

Interscience  1  R$350,00                         R$350,00                                    
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44 

Nonlinear System Theory - The 

Volterra/Wiener Approach Professor 

Wilson Rugh II 1981 

The Johns 

Hopkins 

University 

Press  1  R$700,00                         R$700,00                                    

45 Battery Management Systems 

for Large Lithium Ion Battery 

Packs 

Davide Andrea 2010 Artech 

House 

1 

 

 R$597,70                        

 R$597,70                                    

46 Soils of the past: na 

introduction to paleopedology 

Gregory J. 

Retallack 2001 

Willey 

Blackwell 2  R$730,79                        R$1.461,58                                    

47 

Concepts of Genetics  

William S. Klug, 

Michael R. 

Cummings, 

Charlotte A. 

Spencer and 

Michael A. 

Palladino  2011/10 

Benjamin-

Cummings 

Publishing 

Company 3 

 

R$1.740,80             

 

R$5.222,40          

48 

Microbiology: An Introduction 

 Gerard J. 

Tortora, Berdell 

R. Funke and 

Christine L. 

Case 2012/11 

Benjamin-

Cummings P

ublishing Co

mpany. 3 

 

R$1.824,00             

 

R$5.472,00          

49 

Essential Cell Biology 

Bruce 

Alberts (Author)

, Dennis 

Bray (Author), K

aren 

Hopkin (Author

), Alexander D 

Johnson (Autho

r), Julian 

Lewis (Author), 

Martin 

Raff (Author), K

eith 

Roberts (Author

), Peter 

Walter (Author) 2013/4 

Garland 

Science 2 

 

R$1.400,00             

 

R$2.800,00          
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50 The Communicative Mind: A 

Linguistic Exploration of 

Conceptual Integration and 

Meaning Construction (English, 

Spanish, French, Italian, 

German, Japanese, Chinese, 

Hindi  Line Brandt 2012 

Cambridge 

Scholars 

Publishing 1  R$511,66                         R$511,66                                    

51 

The Oxford Handbook of 

Construction Grammar (Oxford 

Handbooks) 

 Thomas 

Hoffmann 

(Author), 

Graeme 

Trousdale 

(Author)  2013 

Oxford 

Handbooks 1  R$215,00                         R$215,00                                    

52 Lexicon of Latin Grammatical 

Terminology 

Samantha 

Schad 2007 

Fabrizio 

Serra 1  R$560,00                         R$560,00                                    

53 

Japanese tone structure 

Janet 

Breckenridge 

Pierrehumbert, 

Mary Beckman 

(November 

1988) MIT Press 1  R$327,26                       R$327,26                                 

54 

The Cambridge Handbook of 

Biolinguistics  

Cedric Boeckx 

& Kleanthes K. 

Grohmann 2013 

Cambridge 

University 

Press 1  R$709,50                         R$709,50                                    

55 

Analysis on Manifolds Munkres, J. 

1997 

Westview 

Press 

1 

  

R$ 704,00                                   

  

R$ 704,00                                   

56 Differential Topology Hirsch, M.W. 1976 Springer 1  R$386,79                                     R$ 386,79                                   

57 

The Dynamics of Control 

Colonius, F; 

Kliemann, W 

2000 

Birkhauser 

Boston 

1  R$984,70                                     R$984,70                                    

58 Combinatorics of Coxeter 

Groups 

Bjorner, B; 

Brenti, F. 

2010 Springer 1  R$425,70            R$425,70                                    

59 

Lie Groups: An Introduction 

through Linear Groups  

Rossmann, W. 2006 

Oxford 

University 

Press 

1  R$378,40                                     R$378,40                              

60 

Complex Kleinian Groups 

Cano, A; 

Navarrete, J.P; 

Antonio, S.K.J. 2013 Birkhäuser 

1 

 R$468,70                                     R$468,70                                    
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61 Modern Geometry – Methods 

and Applications: Part II: The 

Geometry and Topology of 

Manifolds  

Dubrovin, B.A; 

Fomenko, A.T; 

Novikov, S.P. 

1985 Springer 1 

 

 

 

 R$408,50                                    

  

 

 

R$408,50                                    

62 Compactifications of 

Symmetric and Locally 

Symmetric Spaces Borel, A.; Ji, L. 2005 

Birkhauser 

Boston 

1 

 R$ 211,38                                    R$211,38                                    

63 

Encyclopedia of Machine 

Learning 

Sammut, 

Claude, Webb, 

Geoffrey I. 2010/XXVI springer 1 R$2.360,70 

 

R$2.360,70               

64 

Handbook of Statistical 

Bioinformatics 

Henry Horng-

Shing Lu 

(Editor), 

Bernhard 

Schölkopf 

(Editor), 

Hongyu Zhao 

(Editor) 2003/1 

Springer; 

2011 edition 

(May 18, 

2011) 1 R$1.414,70                                    

 

R$1.414,70        

65 Numerical Computation of 

Internal and External   Flows: 

Computational Methods for 

Inviscid and Viscous   Flows Charles Hirsch 1990/1 Wiley 1 R$457,00                                     R$457,00                            

66 Numerical Computation of 

Internal and External   Flows: 

Fundamentals of Numerical 

Discretization  Charles Hirsch 2001/1 

John Wiley 

& Sons 1 R$441,00                                     R$441,00                                    

67 

Nanomaterials in Catalysis 

Philippe Serp e 

Karine Philippot 

(Editores) 2013/1a edição 

Wiley-VCH 

Verlag &Co 1  R$847,10                          R$847,10                                    

68 

Coordination Polymers: Design, 

Analysis and Application  

 Stuart R 

Batten , 

Suzanne M 

Neville, David R 

Turner 2008/1a edição 

Royal 

Society of 

Chemistry 1  R$530,00                         R$530,00                                    

69 Stereochemistry of Organic 

Compounds  

Ernest L. Eliel 

(Author), 1994/1a edição 

Wiley & 

Sons 2 

 

R$1.006,20                        

 

R$2.012,40                                    
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Samuel H. 

Wilen (Author) 

70 The Protein Protocols 

Handbook John M. Walker 2009/3a edição Springer 1  R$492,00                         R$492,00                      

71 Raman Spectroscopy for 

Nanomaterials Characterization 

Challa Kumar 

(org.) 

2012/ 1a 

edição CRC PRESS 1 

 

R$1.500,70                     

 

R$1.500,70                                

 TOTAL  69.005,29 

 

1 - Justificativa:  

1.1 As aquisições dos livros serão extremamente importantes para facilitar a consulta bibliográfica, 

além de fornecer uma ferramenta para consulta por parte dos alunos de pós-graduação Stricto Sensu da 

UFJF, complementar a lista atualizada de bibliografias básicas das disciplinas ofertadas pelos Programas 

de Pós-graduação da Instituição e também a demanda de algumas pesquisas em andamento. Neste 

contexto, todas as obras solicitadas são indispensáveis para as pesquisas realizadas e, 

consequentemente, para a elaboração de artigos e/ou livros.  

 

2- Das condições gerais para participação: 

2.1) Poderão participar do presente certame os interessados que pertençam ao ramo de atividade do 

objeto licitado, e, atendam às condições desse Termo e do Edital e seus anexos. 

2.2) A(s) empresa(s) envolvidas(s) no fornecimento ora licitado deverão cumprir regularmente as etapas 

do procedimento licitatório, apresentando os documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, 

econômico-financeira e regularidade fiscal. 

2.3) Não poderão concorrer, direta ou indiretamente nessa licitação: 

a) Empresas em estado de falência, de concurso e credores, de dissolução ou liquidação e em 

recuperação judicial ou extrajudicial; 

b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão/entidade da Administração 

Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas 

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal; 

c) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculado ao órgão/entidade promotor da licitação, bem 

assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

3- Prazo de pagamento:  
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3.1) Para quitação da compra, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura após a entrega da(s) obras, a 

qual será atestada pelo coordenador do projeto. 

3.2) A Contratante terá prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da fatura referida no subitem 

anterior, a contar do envio da fatura/nota fiscal. 

 

4 - Prazo de entrega dos serviços:  

4.1) O prazo para entrega dos produtos adquiridos será de até 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir da formalização do pedido por parte da entidade promotora do certame. 

 

5 - Estimativa do valor:  

5.1)  Para a aquisição dos objetos do presente certame atribui-se o valor estimado de R$ 69.005,29 

(Sessenta e nove mil cinco reais e vinte e nove centavos). 

 

6- Do local de entrega: 

6.1) Todos os materiais relacionados ao objeto deste processo licitatório deverão ser entregues em Juiz 

de Fora/MG, sem qualquer tipo de ônus ou despesas para a Contratante, no Almoxarifado da 

FADEPE/JF, situado na Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, nº 545, bairro Cascatinha, CEP: 36.033-310. 

 

7- Da dotação orçamentária: 

7.1) Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo de Referência correrão à conta do 

orçamento do Projeto CHE APL 00082/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


