
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2008 
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

FAUF 
 
A Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei - FAUF, situada na Praça Frei 
Orlando, 170, Campus Santo Antônio, na cidade de São João del-Rei – MG – CEP 36307-352, por 
intermédio do Pregoeiro designado pela Portaria nº 003, de 11 de outubro de 2007, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para aquisição de LIVROS, DVD’S e 
SOFTWARE’S para o Projeto Prodocência 2007, conforme descritos neste Edital, seus Anexos e 
condições que se enunciam.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO: . O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei no 10.520, 

de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, pelo Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, pelo Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 
2000, Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,  e demais legislações pertinentes 
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.  

 
 
 

1 - DO OBJETO 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de LIVROS, DVD’S e SOFTWARE’S para o 

Projeto Prodocência 2007, conforme especificações e condições gerais do fornecimento contidas 
no Anexo I deste Edital, que poderá ser extraído nos sítios: http://www.ufsj.edu.br/Pagina/fauf 
ou http://www.comprasnet.gov.br . 

 
 
 
2 – DA ABERTURA 
2.1 – A Abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 

(comunicação pela internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado 
abaixo, de acordo com a legislação mencionada neste Edital. Todas as referências de tempo neste 
Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF. 

 
 
DATA PARA ENTRADA DA PROPOSTA DO ITEM NO COMPRASNET: a partir da data da 

liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de 
lances, conforme subitem 7.1. 

 
 
DATA E HORÁRIO DE LANCES: - dia 28/04/2008, às 09 horas.  
 
 
LOCAL: www.comprasnet.gov.br 
 
 



3 - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 

cadastrados e com documentação obrigatória válida no Sistema Unificado de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e 
seus anexos.  

 
3.2 - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico que sua empresa conhece e 

concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação. 
Deverá, ainda, enviar eletronicamente as declarações de inexistência de fato superveniente e de 
que a empresa não emprega menor, bem como declarar a classificação de sua empresa para fazer 
jus aos benefícios destinados às ME/EPPs/Cooperativas.  
 
3.2.1 - Declarações falsas, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
 

3.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, suspenso, ou que por estas tenha sido declarada inidônea; 

 

3.3.2 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 
si, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.3.3 - estrangeiras que não funcionem no país; 
 

3.3.4 – que estiverem inadimplentes com a UFSJ e ou FAUF. 
 
 
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO  
 
4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório, deverão ser enviados ao (a) 

Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço pregao@ufsj.edu.br 

 
4.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar, na forma eletrônica, os termos do presente Edital até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, cabendo 
ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (32)3379-2307 ou 3379-2379, ou através do 
endereço eletrônico pregao@ufsj.edu.br.  

 
4.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 

falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder à data da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, hipótese em que a 
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. 

 
4.3 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão 

divulgadas pelo Pregoeiro no Comprasnet. 



 
4.4 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento dos prazos legais. 
 
4.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
 
 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br (§ 1º, Artigo 3º 
do Decreto nº 5.450/05). 

 
5.2 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 

seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/05). 

 
5.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
a FAUF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (§ 5º, art.3º do Decreto n.º 5.450/05). 

 
Observações: 
a) a participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após 

sua abertura, alegação de desconhecimento de quaisquer itens ou reclamação quanto ao seu 
conteúdo. Antes de elaborar sua proposta, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus 
anexos. 

b) A especificação do item do Anexo I deste Edital em nenhum momento será substituída pelas 
descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br. Em caso 
de divergência nas especificações do item, prevalecerá as do Anexo I deste Edital. 

  
  
 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS E DOCUMENTOS  
 
6.1 - Até a data estipulada para entrada das propostas no sítio www.comprasnet.gov.br (Acesso 

livre/Pregões/Agendados), cada licitante credenciado efetuará o lançamento do item, por meio 
eletrônico, em campo específico, preenchendo todos os campos disponíveis no sistema. 
 
6.1.1 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada, conforme preceitua o art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/05. 
 
6.2 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeira e firme sua proposta e subseqüentes lances, se 
for o caso, (artigo 13, inciso III, Decreto 5.450/05), bem como acompanhar as operações no 
sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 



da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 
13, inciso IV, Decreto 5.450/05). 

 
6.3 – O pregoeiro analisará o objeto e o preço ofertados relativos e avaliará a conformidade das 

propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade, promoverá 
a exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das 
propostas aceitas. 

 
6.4 - Após o término da etapa dos lances, a licitante detentora da melhor oferta para o item, deverá 

apresentar, pelo fax (32) 3379.2307 ou (32) 3379-2379, a proposta datilografada ou 
digitada, acompanhada(s) de catálogos do(s) equipamento(s) e materiais quando solicitados, em 
até 02 (duas) horas, sem alternativas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada pelo 
representante legal. Deverá conter o número do item, atender aos padrões de especificação e 
guardar perfeita caracterização com o objeto licitado, em conformidade com a descrição contida 
no Anexo I. Deverá, ainda, conter o valor total, em conformidade com os lances ofertados , bem 
como a marca dos produtos ofertados. Os originais deverão ser enviados via correio, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, para a Equipe de Pregão da FAUF, localizado na Praça Frei 
Orlando, 170 - Centro, “Campus” Santo Antônio – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei – MG, 
devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:  

 
- PREGÃO ELETRÔNICO FAUF Nº 024/2008 
- PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

    
6.4.1 - Deverá consignar expressamente o valor total do item, estando incluídas todas as 

despesas, encargos sociais, insumos e demais custos diretos e indiretos necessários à 
execução do objeto deste Pregão Eletrônico. Nenhuma reivindicação adicional de 
pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 
6.4.2 - Deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 

de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 
 
6.4.3 – O prazo de entrega do objeto licitado será de até 30 (trinta) dias úteis após recebimento 

de correspondência da FAUF para livros nacionais e de até 60 (sessenta) dias para livros 
importados. 

 
6.4.4 - - O local de entrega será na FAUF, localizada no Campus Santo Antônio – Praça Frei 

Orlando, 170 - Centro – São João Del-Rei/MG, de 2ª à 6ª feira, de 9 às 11h30min e 
13h30min às 17hs, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local 
do armazenamento. 

 
 6.4.5 - Deverá conter o prazo de pagamento de até 15 dias úteis após a entrega do objeto na 

forma do item 16 e estar em conformidade com as condições do edital e Anexo I e 
conter: razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta corrente, praça de pagamento, e-mail. Deverá conter a marca do 
material e/ou equipamento ofertado. 

  
6.4.6 – O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com 

apenas duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, 
valores cujo preço contenha mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as 
frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01. 

 



 
7 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1 - No dia 28/04/2008, às 09 horas, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de 

preços lançadas e classificadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com 
as especificações e condições detalhadas no Anexo I, deste Edital. 

 
7. 2 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente. 
 
7. 3 - Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos 

do certame pelo Pregoeiro. 
 
7. 4 - Será considerada aceitável a proposta que: 

 
a) atenda a todos os termos deste Edital; 
b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos estimados e com as 

disponibilidades orçamentárias da FAUF. 
 

7.5 - Os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, 
sempre inferiores ao último registrado no sistema. 

 
7.5.1 - Caso o licitante não tenha interesse em baixar o seu lance, em relação ao primeiro 

colocado, este poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, sendo 
registrado pelo Sistema, conforme determina o § 3º do art. 24 do Decreto nº 5.450/2005. 

 
7.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo Sistema. 
 
7.7 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada à identificação do detentor do lance. 
 
7.8 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados.  

 
7.9 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.10 - A etapa da sessão pública de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 

emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta 
minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção dos lances. 

 
7.10.1 - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se 

responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes. 
 



7.11 - O sistema aponta a licitante de melhor 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. 

 
7.12 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e o valor estimado para a contratação. 
 
 
8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 
8.1 – As propostas de preços serão julgadas pelo critério de Menor preço por ítem, dentro das 

especificações solicitadas.  
 
8.2 – Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro 

divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços. 
 
8.3 – A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do 

pregoeiro, que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico. 
 
8.4 – Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, ou, se o licitante desatender as 

exigências habilitatórias, inclusive com relação à aceitabilidade da amostra, quando solicitada, o 
pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
8.4.1 – ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
8.5 -  Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às sanções constantes neste Edital. 
 
8.6 – Após a fase de lances e da negociação, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 44 da LC nº. 123/2006. 

 
8.6.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores às propostas mais bem classificada. 

 
8.6.2 – Para efeito do disposto no item 8.6.1 deste Edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 
 

8.6.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte  mais bem classificada poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 
8.6.2.2 – A convocação será realizada através do sistema eletrônico, após o encerramento 

da fase de lances; 
 
8.6.2.3 – Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma no subitem 8.6.2.1, serão convocadas as remanescente que 



porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no subitem 8.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
8.6.2.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem  
8.6.1, o sistema apontará aquelas que poderão apresentar outras ofertas. 

 
8.6.3 – O disposto no subitem 8.6 deste Edital somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

8.7 – Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.6.2 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

   
 
 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
 
9.1 – Será habilitada a licitante que estiver cadastrada no SICAF e estando com alguma (s) da (s) 

certidão (ões) vencida (s) será comunicada para enviá-la (s) imediatamente, via fax, sendo os 
originais ou cópias autenticadas enviadas juntamente com a proposta de preços, subitem 6.4. 

 
9.2 – A apresentação de declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

(subitem 3.2 do Edital) sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, 
no artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00, no artigo 28 do Decreto nº 5.450/05. 

 
9.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
9.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos 

pela LC 123/2006 deverão apresentar quando do envio da Nota Fiscal a comprovação da sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de declaração de 
enquadramento no art. 3º da LC nº. 123/2006, conforme modelo constante do Anexo III deste 
Edital.  

 
9.5 – A não entrega da declaração exigida no subitem 9.5 deste Edital indicará que a licitante optou por 

não utilizar os benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
9.6 – Não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício social (artigo 3º do Decreto n.º 6.204/2007).. 
 
 
 
10 –DOS RECURSOS  
 
10.1 - Existindo intenção de interpor recurso, os interessados deverão manifestar sua intenção, na 

sessão pública, após a habilitação do item, e encaminhar a intenção de recurso, no âmbito 
eletrônico, conforme estabelece o Art. 26 do Decreto nº 5.450/2005. 

 
 10.1.1 – O prazo mínimo para o registro de intenção de recursos será de, no mínimo, 20  

(vinte)  minutos após a conclusão do procedimento de habilitação. 



 
 
10.2 - Sendo aceita a Intenção de Recurso pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante dispõe do prazo de 03 (três) 

dias para interposição de Recurso, exclusivamente no âmbito eletrônico, o qual estará 
disponibilizado a todos os participantes. 

 
10.2.1 – Caso a razão do recurso for registrada no primeiro ou segundo dias, fica o pregoeiro 

autorizado a antecipar o prazo da contra-razão.  
 
10.3 -  Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões, exclusivamente no âmbito eletrônico em 

até 3 (três) dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
10.4 -  É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a 

preparação de recursos e de contra-razões. 
 
10.5 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

competente. 
 
10.6 - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 

passíveis de aproveitamento. 
 
10.7 -  Qualquer recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 
 
10.8 -  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do item 10.1., importará na decadência desse direito, ficando o (a) Pregoeiro (a) 
autorizado (a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 
10.9 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados 

junto a Equipe de Pregão da FAUF, em São João Del-Rei, situada no Campus Santo Antônio – 
Sala S-08, Praça Frei Orlando, 170 - Centro – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei – MG, 
telefone/fax (32) 3379.2307 ou (32) 3379-2379. 

 
10.10 - Não serão apreciadas as contra-razões e recursos intempestivamente apresentadas. 
 
10.11 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 

Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 
11.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, 
pela autoridade competente, após o devido julgamento. 

 
11.2 – O interessado na aquisição poderá pedir vistoria técnica nos materiais e/ou equipamentos 

ofertados, para verificação das especificações e deverá elaborar parecer informando sobre a 
aceitação dos mesmos. 

 



11.3 – Verificado que o proponente vencedor do certame é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, será verificada sua regularidade fiscal; 

 
11.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao vencedor 

o prazo de 02 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativas. 

 
11.4.1 – O termo inicial para o cômputo do prazo referido no subitem 11.4 corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. 
 
11.4.2 – O prazo referido no subitem 11.4 poderá ser prorrogado por igual período.  
 
11.4.3 – A prorrogação a que se refere o subitem anterior será sempre concedida pelo pregoeiro 

quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 

 
11.5 – A não regularização da documentação referente à regularidade fiscal no prazo previsto no 

subitem anterior implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, e facultará à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 
 
12 - DOS ENCARGOS  
 
12.1 -  Incumbe à Contratante: 
 
  I – acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na nota 
fiscal/fatura, a efetiva entrega do material e/ou equipamento;  
   
  II – efetuar os pagamentos à Contratada dentro do prazo estipulado neste Edital; 
 
  III – aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
12.2 - Incumbe à Contratada: 
 
  I - entregar o material e/ou equipamento, objeto da presente licitação, de acordo com 
a especificação e a quantidade constante no ANEXO I do presente edital, dentro do prazo e local 
estabelecido por esta Administração; 
   

II – entregar os materiais e/ou equipamentos objeto da presente licitação com prazo 
de validade e garantia contra eventuais defeitos de fabricação não inferior a 12 (doze) meses.  
   
  III – substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da comunicação formal desta Administração, todos os produtos 
recusados na fase de recebimento; 
   
  IV – substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do recebimento da comunicação formal desta Administração, o produto que apresentar 
defeitos durante seu prazo de validade; 



 
  V – corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à Administração, 
decorrentes da utilização do bem de seu fornecimento. 
 
 
13  - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
  - O recebimento e aceitação do objeto da licitação obedecerão ao disposto no artigo 73, inciso II e 

seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, e também ao disposto neste Edital. 
 
  - A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica 

apenas o recebimento provisório. 
 
  - O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do produto no local indicado no 

subitem 6.4 deste Edital. 
 
  - O recebimento definitivo dos bens contratados se dará apenas após a verificação da 

conformidade com a especificação constante do Edital e seus Anexos, e com a marca/modelo 
indicados na proposta do licitante. 

 
  - Será feita verificação física da integridade dos equipamentos e materiais e de seu prazo de 

garantia. 
 
  - Caso satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que 

poderá ser substituído pelo atesto de servidor competente no verso da nota fiscal/fatura 
emitida pela Contratada. 

 
  - Caso as verificações sejam insatisfatórias, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual 

se consignarão desconformidades com as especificações, prazo de validade insuficiente ou 
desaprovação no ensaio de recebimento. Nesta hipótese, o item do objeto do Edital em 
questão, será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir da data do recebimento da intimação, quando se realizarão novamente as verificações 
mencionadas do subitem 13.5. 

 
  - Caso a substituição não ocorra em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento 

da notificação, ou caso o(s) novo(s) equipamento(s) e materiais também seja(m) rejeitado(s), 
estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções, previstas 
neste Edital.  

 
  - Os custos da substituição dos equipamentos e/ou materiais rejeitados correrão exclusivamente à 

conta da Contratada. 
 
 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 

equipamento e material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 
quando da utilização do mesmo.  

 
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 



14.1 - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará 
sujeita às seguintes sanções: 

 
14.1.1. Advertência. 
 
14.1.2. Multas, (deverão ser recolhidas através da “Guia de Recolhimento da União” – GRU, 

junto a agência do Banco do Brasil S/A, a ser preenchido de acordo com instruções 
fornecidas pela Contratante): 

A) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 
considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 
contrato ou do item do contrato inadimplida, por dia de atraso no prazo 
contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência; 

B) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 
considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 
contrato ou do item do contrato inadimplida, por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima, e aplicada em 
dobro na sua reincidência. 

C) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou 
em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo 
e condições estabelecidas. 

D) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 
considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 
contrato ou do item do contrato inadimplida, pela recusa em corrigir ou 
substituir qualquer equipamento e/ou material rejeitado ou com defeito, no 
prazo de garantia, caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição 
não se efetivar nos 05 (cinco) dias úteis que se seguirem à data do recebimento 
da comunicação formal da rejeição ou defeito.  

E)  de 10% (dez por cento) do valor total do contrato ou de item do contrato, no caso da 
microempresa ou empresa de pequeno porte não comprovar sua regularidade fiscal 
no prazo estipulado pelo pregoeiro, conforme subitem 11.5. 

 
 

14.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a União e, se for o caso, 
descredenciamento da licitante no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos 
seguintes casos previstos no Art. 14 do Decreto nº 3.555/2000, e Art. 7º da Lei nº 
10.520/2002: 

14.1.3.1.quando o licitante ensejar o retardamento da execução do certame; 
14.1.3.2.quando o licitante não mantiver a proposta; 
14.1.3.3.quando o licitante falhar ou fraudar na execução do contrato; 
14.1.3.4. quando o licitante comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.3.5. quando o licitante fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
14.1.3.6. quando o licitante deixar de apresentar documento exigido para participação 

no certame; 
14.1.3.7. quando o licitante descumprir prazos. 
14.1.3.8. quando o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato; 
14.1.3.9. quando houver inexecução parcial ou total do contrato; 



14.1.3.10. quando o proponente vencedor do certame deixar de apresentar documentação 
apta a comprovar sua regularidade fiscal, no prazo assinalado pela Administração, 
conforme itens 11.4 e 11.5. 

 
14.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

UFSJ e com a FAUF, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. 

 
14.2 - No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis 
contados da respectiva intimação. 

 
14.3 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão do direito 

de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
14.4 -  As sanções previstas nos subitens 14.1.1., 14.1.3 e 14.1.4. poderão ser aplicadas juntamente 

com a do subitem 14.1.2. 
 
14.5 -  O percentual das multas previstas no subitem 14.1.2 incidirá sobre o valor atualizado do 

contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e 
adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia –, que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o 
dia do efetivo pagamento da multa. 

 
14.6 -   Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração. Efetuados esses descontos, caso ainda haja saldo devedor, ou 
inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa 
aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da notificação, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União) a ser 
preenchida conforme instruções fornecidas pela CONTRATANTE, sem prejuízo da cobrança 
judicial que poderá ser promovida pela CONTRATANTE, na hipótese de falta de 
recolhimento. 

 
 14.7 -  Independentemente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 

ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei n.º 8.666/93, bem como a 
incidência das conseqüências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 
eventualmente causados à CONTRATANTE. 

 
 
15 - DO CONTRATO 
  
15.1 - O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Pregão, será substituído por 

correspondência enviada ao fornecedor autorizando a emissão de nota fiscal para a aquisição dos 
livros.  

 
 
 
 
 
 



16 – DO PAGAMENTO 
 
16.1 - O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e inspeção do objeto 

licitado pela FAUF, condicionado à apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, através de depósito 
em conta bancária indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º 
do art. 40 da Lei nº 8.666/93, se couber. 
16.1.1. Caso o equipamento e/ou material seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal ou 

Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização do fornecimento, ou do documento fiscal, a depender do evento 

 
16.2 - A despesa será liquidada com recursos da FAUF. 
  
16.3 - De acordo com a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislação complementar será 

retida a alíquota dos impostos e contribuições devidas, conforme o caso, (CSLL, COFINS, 
PIS/PASEP, IR) a título de antecipação, exceto para os optantes pelo SIMPLES que deverão 
apresentar Declaração do Termo de Opção, conforme o Anexo III, que deverá ser enviado 
juntamente com a Nota Fiscal por ocasião da entrega das mercadorias/equipamentos. 

 
 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1 – 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 
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do pregoeiro em contrário. 

 
17.2 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 
17.2.1 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 

 
17.3 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, 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. 

 
17.4- Nenhuma indenização será devida às licitantes pelo envio de propostas, lances ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
 
17.5- O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou 

conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste 
Pregão Eletrônico. 

 
17.6- A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não 

implicarão direito à contratação. 
 
17.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 
normal na FAUF, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 



 
17.8 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.9 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e, também, fundamentado. 

 
17.10 – Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

 
 
 

 18 – DO FORO 
  
 
18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir 

qualquer controvérsia não resolvida entre as partes. 
 
 
 
 

 São João del-Rei, 04 de abril de 2008. 
 
 
 
 

Mirella de Barros Diláscio 
  
 
 

Paulo Fernando Cabral de Ávila 
Gerente Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DOS ITENS 

(Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor oferta para o item, deverá apresentar, pelo fax (32) 3379-2307 ou (32) 3379-2379, este 
anexo devidamente preenchido) 

 
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE: 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA 

Razão Social: CNPJ: 
Endereço: 
Nome para contato: 
Telefone: Fax: E-mail: 

Dados bancários 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Outras informações 

Validade da Proposta: 
Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias após recebimento de correspondência da FAUF, para os livros, dvd’s e software’s nacionais, e de até 60 

(sessenta) dias para os livros, dvd’s e software’s importados, sendo que as despesas com frete, carga e descarga 
correrão por conta da empresa vencedora. 

Local de entrega: na FAUF, localizada no Campus Santo Antônio – Praça Frei Orlando, 170 - Centro – São João Del-Rei/MG, de 2ª à 6ª feira, 
de 9 às 11h30min e 13h30min às 17hs, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento. 

DESCRIÇÃO DOS ITENS - LIVROS 

ITEM TÍTULO AUTOR EDITORA QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 8ª série C, A   Odette de Barros Mott Atual 01   

2 A arte de esquecer  Iván Izquierdo 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

3 A família Agulha  Luís Guimarães Jr. 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

4 À flor da pele: Reflexões de um geneticista Sérgio Danilo Pena 
Vieira e Lent Casa 
Editoria 01 

  



5 Amigo inesquecível, Um   Antônio Sampaio Dória Atual 01   

6 Ana e Pedro   Vivina de Assis Viana, 
Ronaldo Claver Atual 01 

  

7 Anjos no aquário  Julio Emílio Braz  Atual 01   
8 Aquele estranho colega, o meu pai   Moacyr Scilar Atual 01   
9 As Aventuras do marujo verde,   Glaucia Maria de Lemos Leal Atual 01   

10 Até mais verde uma fábula do fim do mundo Julieta de Godoy Ladeira  Atual 01   

11 Atenção, neurônios na bicicleta!  Roberto Lent 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

12 ATLAS ATUAL - GEOGRAFIA 
VINCENZO RAFFAELE 
BOCHICCHIO Moderna 01 

  

13 Aventuras de garoto   Marcia Kupsitas Atual 01   

14 Aventuras de um neurônio lembrador  Roberto Lent  
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

15 
Aventuras e perigos de um copo d'água uma guerra 
contra a poluição e a agressão à natureza.  Julieta de Godoy Ladeira Atual 01 

  

16 BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO: ESSÊNCIAS  

Carlos Frederico Duarte da 
Rocha, Helena de Godoy 
Bergallo, Maria Alice dos 
Santos Alves e Monique Van 
Sluys  Rima Editora  01 

  

17 Biological Science, 2/E Scott Freeman Pearson 01   
18 Biology, 7/e Neil Campbell and Jane Reece Pearson 01   
19 Botina velha, o escritor da classe   Jair Vitória Atual 01   
20 Brim Azul - A história de uma calça   Ganymédes José Atual 01   
21 Brincando com Arte Tarsila do Amaral Angela Braga Torres Noovha America 01   

22 Brincando com Portinari Andreis, Silvia 
Ciência 

Moderna 01 
  

23 Caio Zip em Enigmat: que bicho é esse?  Regina Gonçalves  
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

24 Cantigas de adolescer   Elias José Atual 01   
25 Ciências Naturais – Aprendendo com o cotidiano Eduardo Leite do Canto Moderna 01   
26 Ciências. 5 série. Projeto ARARIBÁ. vários Moderna 01   
27 Ciências. 6 série. Projeto ARARIBÁ. vários Moderna 01   



28 Ciências. 7 série. Projeto ARARIBÁ. vários Moderna 01   
29 Ciências. 8 série. Projeto ARARIBÁ. vários Moderna 01   
30 Cochichos e sussurros   Edson Gabriel Garcia Atual 01   

31 
Col. Ciências - Entendendo a Natureza  A MATÉRIA 
E A ENERGIA, 8ª série  César, Sésar e Bedaque Saraiva 01 

  

32 
Col. Ciências - Entendendo a Natureza  O MUNDO 
EM QUE VIVEMOS César, Sésar e Bedaque Saraiva 01 

  

33 
Col. Ciências - Entendendo a Natureza  OS SERES 
VIVOS NO AMBIENTE, 6ª série César, Sésar e Bedaque Saraiva 01 

  

34 
Col. Ciências - Entendendo a Natureza O SER 
HUMANO NO AMBIENTE 7ª série.  César, Sésar e Bedaque Saraiva 01 

  

35 

Coleção Clássicos Saraiva (6livros) Iracema, de 
José de Alencar, Memórias de um sargento de 
milícias, de Antônio Manuel de Almeida, Dom 
Casmurro, de Machado de Assis, O primo Basílio, de 
Eça de Queirós, O coronel Chabert de Honoré de 
Balzac e Assassinatos na rua Morgue e outras 
histórias de Edgar Allan Poe. 

Vários (José de Alencar, 
Antônio Manuel de Almeida, 
Machado de Assis, Eça de 
Queirós, Honoré de Balzac e 
Edgar Allan Poe.) Saraiva 01 

  

36 Começar tudo de novo ?!  Fanny Abramovich Atual 01   

37 
CONTÁGIO - Uma Visão Histórica e Biológica das 
Epidemias Pereira, Sostenes Ciência Moderna 01 

  

38 Cordel e ciência - A ciência em versos populares  

Ildeu de Castro Moreira, Luisa 
Massarani e Carla Almeida 
(orgs.) 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

39 
Correspondência Mario de Andrade a Tarsila do 
Amaral Aracy do Amaral Edusp 01 

  

40 Crime na escola sinistra   Maurício Veneza da Silva Atual 01   
41 Davi acordou cinza   Mirna Gleich Pinsky Atual 01   
42 De amora e amor   Elias José Atual 01   

43 De indivíduos a ecossistemas Michael Begon, Colin R. 
Townsend e John L. Harper,    01 

  

44 De que foi que eu morri?   Luci Guimarães Watanabe Atual 01   
45 Deleuze e o cinema - Filosofia e Teoria do Cinema Vasconcellos, Jorge Ciência Moderna 01   
46 Desenho mudo   Gustavo Bernanrdo Atual 01   



47 Dia de feira   Maurício Veneza da Silva Atual 01   

48 Diário (nem sempre) secreto de Pedro, O   Telma Guimarães Castro 
Andrade Atual 01 

  

49 Diário de Biloca   Edson Gabriel Garcia Atual 01   
50 Diário do Outro   Ronald Claver Atual 01   
51 Dicionário Básico de Biologia Lessa, Otacílio  Ciência Moderna 01   

52 
DICIONÁRIO DE ECOLOGIA & CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS  HENRY W. ART UNESP 01 

  

53 
Einstein - O Viajante da Relatividade na América do 
Sul  Alfredo Tiomno Tolmasquim  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

54 
Em paz com a mesa - 32 variações sobre um só 
tema: alimentação  Eliane Bassoul 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

55 Embola, enrola e rola   Maurício Veneza da Silva Atual 01   

56 Encontro com Tarsila 
Rosane Acedo e Cecilia 
Aranha Formato 01 

  

57 
Essentials of Human Anatomy & Physiology with 
Essentials of InterActive Physiology CD-ROM, 8/E 

Elaine N. Marieb, Holyoke 
Community College Benjamin Cummings 01 

  

58 Estranho caso da caverna, O   Graziela Bozano Hetzel Atual 01   
59 Eu te gosto, você me gosta   Marcia Kupsitas Atual 01   
60 Evolução - 3.ed. Mark Ridley  Artmed 01   

61 Fala sério!  
Evelyn Eisenstein e Andrea 
Teixeira Matheus  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

62 Fantasma que dançava no escuro, O   Luci Guimarães Watanabe Atual 01   
63 Férias de arrepiar   Graziela Bozano Hetzel Atual 01   
64 Fundamentos em Ecologia - 2.ed. Townsend, Begon & Harper,   Artmed 01   

65 
FUNDAMENTOS PRÁTICOS DE TAXONOMIA 
ZOOLÓGICA  NELSON PAPAVERO(Org.) UNESP 01 

  

66 Gato que comia couve-flor, O   Sônia Barros Atual 01   
67 Golpe de vista   V.J. Palaoro Atual 01   
68 Guerra no Pantanal   Antônio de Pádua e Silva Atual 01   
69 História só pra mim, Uma   Moacyr Scliar Atual 01   
70 Human Biology: Concepts and Current Issues, 4/e Michael D. Johnsonn Pearson 01   

71 Janelas de domingo   Brance Maria de Paula, 
Ronaldo Simões Coelho Atual 01 

  



72 Justino, o retirante   Odette de Barros Mott Atual 01   
73 Ladrões de história   João Anzanello Carrascoza Atual 01   
74 Magritte Taschen 25 anos Jacques Meuris Taschen do brasil 01   

75 MARTU  Elizabeth Hazin  
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

76 Medicamentos - ameaça ou apoio à saúde?  Marilene Cabral do Nascimento 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

77 Menino que contava estrelas, O   Alexandre Azevedo Atual 01   

78 Minha amiga Tartalete  
Margarete Bianchi e Vera Lucia 
Araujo  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

79 Mistério do apartamento sorriso, O   Pasqual Lourenço Atual 01   
80 Nó na garganta   Mirna Gleich Pinsky Atual 01   

81 
Nossa Origem - O povoamento das Américas: visões 
multidisciplinares  

Hilton P. Silva & Claudia 
Rodrigues-Carvalho (orgs.) 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

82 O Caderno de perguntas de Rebeca,   Telma Guimarães Castro
Andrade Atual 01 

  

83 O cérebro nosso de cada dia  Suzana Herculano-Houzel  
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

84 O esquecimento do neurônio lembrador  Roberto Lent 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

85 
O método científico - Como o saber mudou a vida do 
homem  Leopoldo de Meis 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

86 
O mico do neurônio escutador - Um assovio muito 
esquisito  Roberto Lent  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

87 
O neurônio apaixonado - As aventuras de um 
neurônio lembrador  Roberto Lent  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

88 O outro lado da ciência | Vol. II  Leopoldo de Meis (org.) 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

89 
O pequeno cientista amador - A divulgação cientifica 
e o público infantil  Luisa Massarani (org.) 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

90 O primeiro amor é sempre o último  Tahar Ben Jelloun 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

91 
O universo sem mistério - uma visão da física 
contemporânea: do Big Bang às partículas 

Adriano A. Natale & Cássio 
Leite Vieira (editores)  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  



92 Olho no lanche!   Isabel Vieira Atual 01   
93 Os Melhores Problemas de Genética Millan, Armando Ciência Moderna 01   

94 Oxigênio  
Carl Djerassi & Roald 
Hoffmann  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

95 Pai? Eu?    Atual 01   
96 Palmeira seca   Jorge Fernando dos Santos Atual 01   

97 Pão e circo   Leo Cunha, André Salles-
Coelho Atual 01 

  

98 Pela estrada afora   Leo Cunha Atual 01   
99 Pequena história de Natal, Uma   Júlio Emílio Braz Atual 01   
100 Pilhas fracas do tempo, As   Leo Cunha Atual 01   
101 Plant Biology, 2/E Graham, Wilcox & Graham Benjamin Cummings 01   

102 Príncipe fantasma, O   Ganymédes José, Maria 
Teresa Guimarães Noronha Atual 01 

  

103 Promoção de saúde - a negação da negação  
Fernando Lefevre e Ana Maria 
Cavalcanti Lefevre 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

104 Pterossauros - Os senhores do céu do Brasil  Alexander Kellner 
Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

105 Que é que eu posso fazer?, O   Tânia Alexandre Martinelli Atual 01   
106 Quem manda em mim sou eu   Fanny Abramovich Atual 01   

107 Quem matou o mestre de Matemática?   Lourenço Paulo da Silva 
Cazarré Atual 01 

  

108 Quem roubou meu futuro?   Silvia Orthof Atual 01   
109 Rei da rua, O    Atual 01   

110 Rita está crescendo   Telma Guimarães Castro 
Andrade Atual 01 

  

111 Segredo da casa amarela, O   Giselda Laporta Nicolelis Atual 01   

112 
Sexo, drogas, rock'n'roll... & chocolate - O cérebro e 
os prazeres da vida cotidiana Suzana Herculano-Houzel  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

113 Sol da liberdade, O   Giselda Laporta Nicolelis Atual 01   
114 Solar assombrado, O   Ganymédes José Atual 01   
115 Tarsila Maria Adelaide Do Amaral Globo 01   
116 Tarsila do Amaral - A modernista Nadia Battella Gotlib SENAC 01   
117 Tarsila por Tarsila Tarsila do Amaral Celebris 01   



118 Tarsila sua obra e seu tempo Aracy do Amaral Edusp 01   
119 Taschen collection em inglês Taschen Taschen do brasil 01   
120 Terra das coisas perdidas, A   Carlos Augusto Segato Atual 01   

121 Terra Incógnita - A interface entre ciência e público  
Luisa Massarani, Jon Turney e 
Ildeu de Castro Moreira (orgs.) 

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

122 Time muito especial, Um   Jane Tutikian Atual 01   

123 Trem de janelas acesas, Um   Maria Teresa Guimarães 
Noronha Atual 01 

  

124 
Um neurônio de olho vivo - Quem diz que viu, às 
vezes não viu...  Roberto Lent  

Vieira e Lent Casa 
Editorial 01 

  

125 Vertebrate Life, 7/E Pough, Janis & Heiser  Benjamin Cummings 01   
126 Vínculos   Lucia Pimentel Góes Atual 01   
127 Vivendo no Cerrado e Aprendendo com Ele. Marcelo Bizzerril Saraiva 01   
128 Viver é uma grande aventura   Giselda Laporta Nicolelis Atual 01   
129 Voltas do meu coração, As   Fanny Abramovich Atual 01   

DESCRIÇÃO DOS ITENS – DVD’S 

ITEM TÍTULO QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

130  Tudo sobre minha mãe 01   
131  A língua das mariposas 01   
132  Bernardo e Bianca 01   
133  A dama e o vagabundo 01   
134  Raízes do Brasil (documentário de Nelson Pereira dos Santos) 01   
135  House 1ª temporada 01   
136   Grandes guerras, terror do oriente ( 01   
137   O vento nos levará 01   
138   Banhos 01   
139   Kippur 01   
140   Amor à flor da pele 01   
141   O circulo 01   
142   As luzes de um verão 01   
143   Cure  01   
144   A rainha Margot 01   



145   Intimidade 01   
146   A espinha do diabo 01   
147   O fabuloso destino de Amelie Poulain 01   
148   O labirinto do fauno 01   
149   A professora de piano 01   
150   Terra de ninguém 01   
151   O mistério da ilha (the secreto f Roam Inish) 01   
152   Os amantes do circulo polar 01   
153   Lucia e o sexo 01   
154   Happy Times 01   
155   Na companhia de homens 01   
156   Satin Rouge 01   
157   Nagoyqatsi 01   
158   Alias Betty 01   
159   Veneno 01   
160   Longe do paraíso 01   
161   Fale com ela 01   
162   Ratcatcher 01   
163   Movern Callar 01   
164   Intervenção divina 01   
165   Spider 01   
166   Scanners 01   
167   Nowere in Africa 01   
168   O apóstolo 01   
169   Assassination Tango 01   
170   Tango 01   
171   Lylia 4-ever 01   
172   Trainspotting 01   
173   Segunda feira ao sol 01   
174   Encontros e desencontros 01   
175   Amores brutos 01   
176   Frida 01   
177   21 gramas 01   
178   Coffee and cigarretes 01   



179   Brilho eterno de uma mente sem lembranças 01   
180   Herói 01   
181   Ninguém pode saber 01   
182   The host 01   
183   O ano em que meus pais sairam de férias 01   
184   Abril despedaçado 01   
185   Deus e o diabo na terra do sol 01   
186   Lavoura Arcaica 01   
187   Macunaíma 01   
188   Casa de areia 01   
189   A ostra e o vento 01   
190   Clube da lua 01   
191   As cinco da tarde 01   
192   Cinema do Egito 01   
193   Vinte trinta quarenta 01   
194   Casamento à indiana 01   
195   Os sete samurais 01   
196   Tigre e o dragão 01   
197   Tempo e a maré 01   
198   Oldboy 01   
199   Paradise Now 01   
200   Sob o céu do Líbano 01   
201   A caminho de Kandahar 01   
202   Borboleta Púrpura 01   
203   Cassiopéia 01   
204   Pingu Novas amisades 01   
205   Animamundi vol 4 2005 01   
206   Ragnarok v1 01   
207   Ragnarok v2 01   
208   O melhor de anima mundi vol 5 01   
209   Cocorico Medo e Mistério 01   
210   A história sem fim 01   
211   A fantástica fábrica de chocolates 01   
212   A festade Babette 01   



213   Chocolate 01   
214   James e o pêssego gigante 01   
215   Uma noite no museu 01   
216   Caramuru A invenção do Brasil 01   
217   Xangô de Baker Street 01   
218   Cantral do Brasil 01   
219   Bicho de sete cabeças 01   
220   Bufo & Spallanzani 01   
221   Cabra cega 01   
222   Cidade Baixa 01   
223   Bossa Nova 01   
224   Madame Satã 01   
225   O pagador de promessas 01   
226   Se eu fosse você 01   
227   Caminho das nuvens 01   
228   Nosferatu io vampiro da noite 01   
229   Aguirre a colera dos deuses  01   
230   Stanley Kubrik v1 01   
231   A igualdade é branca 01   
232   A fraternidade é vermelha 01   
233   A liberdade é azul 01   

DESCRIÇÃO DOS ITENS – SOFTWARE’S 

ITEM TÍTULO 
QUANT

. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

234 Windows Vista Home Premium 04   
235 Windows Office 2007 home and student 02   
236 Norton Internet Security 2007 suporte para 10 usuários 01   
237 InterActive Physiology® 9-System Suite Benjamin Cummings, Katia Hoehn. 2006. 01   
238 Software100 jogos edição de ouro 01   
239  102 Dalmatas Action Games 01   
240  2200 plantas e flores 01   
241  A arca de Noé 01   
242  A família do futuro 01   



243  A pequena sereia 01   
244  Act of war direct action DVD rom 01   
245  Age of Empire 3 01   
246  Age of Mithology Gold Edition 01   
247  Alexandre 01   
248  Altlantis O reino perdido 01   
249  Artur 1ª série 01   
250  Artur 2ª série 01   
251  As 103 descobertas 01   
252  As novas reinações de Narizinho 01   
253  Batman A ameaça tóxica 01   
254  Batman A justiça em jogo 01   
255  Battlefield 2 complete edition Gold ed Microsoft 01   
256  Bioshok X 360 01   
257  Brincando no sótão da vovó 01   
258  Brothers in arms Earned in blood 01   
259  Buzz Lightyear do Comando Estelar - Júnior Games - CD-ROM 01   
260  Call of dutty 2 DVD 01   
261  Cesanne 01   
262  Charlottes web 01   
263  Civiliation IV 01   
264  Clássicos Disney 01   
265  Clássicos Disney pateta Skate Radical 01   
266  Combat Flight Simulator 01   
267  Condemmed: criminal origins 01   
268  Counter Striker 1 Anthology Classic PC 01   
269  Criando com Acquaria 01   
270  Criatividade Fun and Learning 01   
271  CURSO MULTIMÍDIA DE PRODUÇÃO de animações e efeitos especiais Solução After Effects 01   
272  D' Best as invenções de Thomas Edison 01   
273  D' Best Descobrindo o Novo Mundo 01   
274  D' Best Leonardo 2.0 O inventor 01   
275  Dark messiah of Might and magic 01   
276  Dungeon Siege 01   



277  Elder Scrolls IV Oblivion PC DVD 01   
278  Enter Matrix Game 4 cds 01   
279  F&L jogos lógicos 01   
280  Flight simulator X Standard Microsoft 01   
281  GTA San Andreas Grand Theft Auto 01   
282  Half life 1 Anthology 01   
283  Hary Potter e a pedra filosofal 01   
284  João e Maria Classicos Disney 01   
285  Joint operations combined arms 01   
286  The Sims Vida de Universitário 01   
287  Lilo e Stitch apuros no paraíso 01   
288  Madagascar 01   
289  Metroiid Prime 3 Corruption 01   
290  Mickey am busca das chaves secretas 01   
291  Mundo da Criança 01   
292  Need for speed carbon 01   
293  O coelho sabido 1ª série 01   
294  O coelho sabido 1ª série Na nuvem da alegria 01   
295  O coelho sabido 2ª série 01   
296  O coelho sabido 3ª série 01   
297  O coelho sabido 4ª série 01   
298  O coelho sabido Pré 01   
299  O soldadinho de chumbo 01   
300  Os caça pistas 5ª série 01   
301  Os caça-pistas 3ª série 01   
302  Os caça-pistas 4ª série 01   
303  Os caça-pistas 6ª série 01   
304  Os incríveis detonando o perigo positivo 01   
305  Pato Donald Action Games 01   
306  Phantasy Star Universe 01   
307  Prince of Persia 01   
308  Print master 11 01   
309  procurando nemo 01   
310  Railroad Tycoon 3 01   



311  Robin Wood Defensor da Coroa 01   
312  Rome total war Barbarian Invasion 01   
313  Sabe ou não sabe? 01   
314  ScoobyDoo Aventura na cidade fantasma 01   
315  ScoobyDoo O cavaleiro fantasma 01   
316  Seu bebê sem mistérios 01   
317  Stronghold 2 01   
318  Super logo 01   
319  Tarzan Junior Games 01   
320  Téo a festa de aniversário 01   
321  Téo aventura no mar 01   
322  Téo Caçador de Sonhos 01   
323  Téo sobe pelas paredes 01   
324  The Sims  1 e 2 01   
325  The sims o bicho vai pegar 01   
326  Toon talk 01   
327  Tudo sobre gravidez 01   
328  Zoboomafoo 1 01   
329  Zoboomafoo 2 01   
330  Zoboomafoo 3 01   
331  Adoro física- Pachecão 01   
332  Odeio física - Pachecão 01   
333  Teoricamente práticos 01   



 
ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO 

 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de LIVROS, DVD’S e SOFTWARE’S para o 

Projeto Prodocência 2007, conforme especificações e condições gerais do fornecimento contidas 
no Anexo I deste Edital, que poderá ser extraído nos sítios: http://www.ufsj.edu.br/Pagina/fauf 
ou http://www.comprasnet.gov.br . 

 
 

2 - DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – A Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei – FAUF - necessita adquirir 

LIVROS, DVD’S e SOFTWARE’S para o Projeto Prodocência 2007. A Contratação será 
feita por meio de Pregão Eletrônico, que obedecerá à legislação vigente, e ocorrerá no dia 28 
de abril de 2008, às 09 horas. O objetivo é auxiliar a UFSJ implementar o Projeto em 
questão. 

 
 
3 - DA ESPECIFICAÇÃO 
 
3.1 – Os produtos a serem adquiridos deverão guardar perfeita compatibilização com as especificações, 

quantidades e condições especificadas no Anexo I e Edital do Pregão. 
 
 

4 - DA ESTIMATIVA  
 
4.1 - O valor total disponível para aquisição do objeto é de R$ 19.421,81 (dezenove mil, quatrocentos 

e vinte e um reais e oitenta e um centavos), conforme consta dos autos. 
 
 

5 – DO PAGAMENTO 
 
5.1 - A despesa será liquidada com recursos da FAUF. 
  
 
6 - DA ENTREGA 

 
    6.1 - O local de entrega será na FAUF, localizada no Campus Santo Antônio – Praça Frei Orlando, 170 - 

Centro – São João Del-Rei/MG, de 2ª à 6ª feira, de 9 às 11h30min e 13h30min às 17hs, sendo o 
frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento. 

 
 
7 – DO RECEBIMENTO 
 



7.1 - O objeto da presente licitação será recebido pela FAUF, até 30 (trinta) dias após recebimento de 
correspondência da FAUF, para os livros nacionais, e de até 60 (sessenta) dias para os livros 
importados, sendo que as despesas com frete, carga e descarga correrão por conta da 
empresa vencedora. 

 
 
7.2 - A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 

termos do Edital e seus anexos. 
 
7.3 – Os materiais e/ou equipamentos de que trata esta licitação, deverão obedecer às especificações 

constantes no Edital e seus anexos. 
  
 
8 – DO PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e inspeção do objeto 

licitado pela FAUF, condicionado à apresentação da Nota Fiscal, através de depósito em conta 
bancária indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º do art. 
40 da Lei nº 8.666/93, se couber. 

 
8.2 - Dos pagamentos efetuados serão descontados, compulsoriamente, as multas previstas e sansões 

pecuniárias aplicadas, quando for o caso. 
 
8.3 - De acordo com a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislação complementar será retida 

a alíquota dos impostos e contribuições devidas, conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, 
IR) a título de antecipação, exceto para os optantes pelo SIMPLES que deverão apresentar 
Declaração, conforme Anexo III que deverá ser enviado juntamente com a Nota Fiscal por 
ocasião da entrega das mercadorias/equipamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO III 

 
MODELO DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para fruição dos BENEFÍCIOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 

(deverá ser enviado juntamente com a Nota Fiscal por ocasião da entrega das 
mercadorias/equipamentos) 

 
 
 
 

  ______________________________________________ (nome do licitante), com sede  

_________________________________________________________________ (endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, DECLARA para os fins do disposto na 

Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que 

esta empresa, na presente data, enquadra-se como: 

 

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006; 

 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 

123, de 14/12/2006. 

 

  Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

  _______________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

__________________________________ 
   Assinatura do Responsável 

 


