
Classifica~ao: 03 - ADMINISTRACAO I Vigencia: 01/07/08

TITULO: LICIT ACAO NA MODALIDADE DE PREGAO

1. FINAL/DADE
Estabelecer procedimentos para realizac;ao de licitac;ao na modalidade de Pregao
Presencial e Pregao Eletronico para aquisic;ao de bens e servic;os comuns, incluindo
servic;os de engenharia, qualquer que seja 0 valor estimado da contratac;ao.

2. DISTRIBUICAo

2.1. Para Aplicacao
Todas as areas da CPTM

3. DEFINICOES

3.1. Pregao Presencial
E a modalidade de Iicitac;ao, do tipo menor prec;o, em que a disputa pelo fornecimento
de bens ou servic;os e feita por meio de propostas de prec;os escritas e lances verbais
em sessao publica.

3.2. Pregao Eletronico
Semelhante ao item acima, porem a sessao publica e os atos pertinentes sac realizados
por meio de sistema eletronico, via Internet.

3.3. Sistema BEC/SP - Boisa Eletronica de Compras do Governo do Estado de
Sao Paulo
Sistema eletronico de contratac;6es instituido no ambito do Estado de Sao Paulo pelo
Decreto nO45.085/00, cujo acesso se da atraves da Internet, no site www.bec.sp.gov.br.

3.4. Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Sao Paulo - CADFOR
Banco de dados do SIAFislCO (Sistema Integrado de Informac;6es Fisico - Financeiras),
que contem informac;6es cadastrais de fornecedores nele registrados.

3.5. Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo - CAUFESP
Sistema eletronico de informac;6es, por meio do qual sac inscritos e mantidos os
registros dos interessados em participar de Iicitac;6es e contratar com qualquer 6rgao da
Administrac;ao Direta e Indireta do Estado.

4. DIRETRIZES

4.1. Gerais
a.) Para realizac;ao de Iicitac;ao nas modalidades pregao presencial e pregao eletronico sac

aplicados, no que couber, os preceitos definidos na Lei Federal n.o 8.666 de 21/06/93 e
n.o 10.520 de 17/07/02; Lei Estadual 6.544/89; Decretos Estaduais: n.o 47.297 de
06/11/02, n.o 49.722 de 24/06/05, n.o 51.469 de 02/01/07 e Resoluc;ao SF-15 de
19/03/2007.

b.) Consideram-se bens e servic;os comuns aqueles cujos padr6es de desempenho e
qualidade podem ser definidos em edital, atraves de especificac;6es usuais do mercado.

c.) Deve ser adotada, preferencialmente, a modalidade de pregao, na sua forma eletronica,
para compra de bens ou prestac;ao de servic;os comuns, inclusive servic;os de
engenharia.
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d.) Excluem-se das modalidades de pregao as contrata<;6es de obras, loca<;6es imobiliarias
e aliena<;6es em geral.

e.) A impossibilidade da ado<;ao de pregao deve ser justificada nos autos do processo pela
autoridade responsavel para autorizar a abertura da Iicita<;ao.

f.) Os participantes do pregao tem direito a observancia do procedimento e podem
acompanhar 0 desenvolvimento, desde que nao interfiram na realiza<;ao dos trabalhos.

g.) 0 pregao eletr6nico deve ser realizado em sessao publica, pela Internet, por intermedio
da Boisa Eletr6nica de Compras do Governo do Estado de Sao Paulo - Sistema BECf
SP.

4.2. Licita~ao
a.) Torna-se impedido de Iicitar e contratar com a Administra<;ao Publica, pelo prazo de ate

5 anos, 0 proponente que:
1. Deixar de entregar documenta<;ao ou apresentar documenta<;ao falsa;
2. Convocado dentro do prazo de validade da proposta, nao celebrar 0 contrato;
3. Comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal;
4. Nao mantiver a pro posta, lance ou oferta;
5. Ensejar 0 retardamento da execu<;ao do objeto da contrata<;ao;
6. Falhar ou fraudar na execu<;ao do contrato.

b.) Cabe a autoridade competente, designada de acordo com a NGf003 - Delega<;ao de
Competencias:
1. Autorizar a abertura da Iicita<;ao, justificar contrata<;ao, definir objeto, estabelecer

exigencias de habilita<;ao, criterios de pre<;os, san<;6es e prazos e condi<;6es da
contrata<;ao e prazo de validade das propostas, sempre de acordo com a legisla<;ao;

2. Fixar condi<;6es de presta<;ao de garantia de execu<;ao do contrato ou dispensa-Ia.
3. Designar pregoeiro e membros da equipe de apoio.
4. Aprovar 0 edital da Iicita<;ao.
5. Decidir os recursos interpostos contra ate do pregoeiro.
6. Adjudicar 0 objeto da licita<;ao quando houver recurso, apos a sua decisao.
7. Revogar ou anular 0 procedimento Iicitatorio.
8. Homologar 0 procedimento licitatorio.
9. Promover a celebra<;ao do instrumento de contrato decorrente da Iicita<;ao.

c.) As penalidades aplicadas sac obrigatoriamente registradas no CADFORfCAUFESP, em:
www.sancoes.sp.gov.br e no Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Fornecedores
da CPTM, sem prejuizo das multas previstas no edital, contratofata de registro de
pre<;os e demais previs6es legais.

4.3. Pregoeiro e Equipe de apoio
a.) Somente pode atuar como pregoeiro 0 empregado da CPTM que tenha realizado

capacita<;ao especifica para exercer essa atribui<;ao.
b.) Quando houver impossibilidade de designar empregados para a respectiva equipe de

apoio, justificar previamente no processo de licita<;ao.

4.4. Pregao Presencial
a.) Ate dois dias antes do recebimento das propostas, qualquer pessoa pode solicitar

esclarecimentos, providencias ou impugnar 0 ate convocatorio do pregao, atraves de
peti<;ao dirigida a autoridade subscritora do edital. Se acolhida a peti<;ao deve ser
designada nova data para realiza<;ao.

I
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b.) As penalidades sac aplicadas sem prejuizo das multas previstas no ate convocat6rio,
ap6s garantido 0 direito de defesa e registradas no Cadastro de Fornecedores da
CPTM.

c.) Quando permitida a participa<;ao de empresas reunidas em cons6rcio, sac observadas
as normas estabelecidas no art. 33 da Lei Federal 8.666/93.

d.) E vedada a exigencia de garantia de proposta, aquisi<;ao do edital como condi<;ao para
participa<;ao, pagamento de taxas e emolumentos, salvo referentes ao fornecimento do
edital, que nao deve ser superior ao custo da reprodu<;ao grafica e recursos de
tecnologia da informa<;ao, quando for 0 caso.

e.) Nenhum contrato deve ser celebrado sem disponibilidade de recursos or<;amentarios
para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercicio financeiro em curso.

f.) Os atos essenciais do pregao sac documentados ou juntados ao processo, alem dos
praticados nas fases preparat6ria e externa incluindo a ata da sessao publica subscrita
pelo pregoeiro.

4.5. Pregao Eletronico
a.) As razoes de recurso contra decisao do pregoeiro e as contra-razoes respectivas devem

ser encaminhadas no endere<;o eletronico indicado no edital e dirigidas ao seu subscritor
na CPTM, que decide com base em parecer juridico fundamentado nas razoes do
pregoeiro e/ou das areas tecnica e financeira, conforme 0 caso.
1. Os demais recursos administrativos sac regidos pela Lei federal nO8.666/93.
2. Para celebra<;ao do contrato devem ser mantidas as mesmas condi<;oes da

habilita<;ao.
b.) Ate dois dias uteis antes da data de abertura das propostas, qualquer pessoa pode, via

sistema eletronico, solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar 0 ate
convocat6rio do pregao. Acolhida a peti<;ao contra 0 ate convocat6rio deve ser
designada nova data para realiza<;ao.

c.) A peti<;ao de impugna<;ao deve ser dirigida ao subscritor do edital da CPTM e decidida
com base em parecer jUridico, fundamentado em subsidios das areas de Compras,
Financeira e Tecnica, conforme 0 caso, podendo ser suspensa ou respondida ate a
sessao do pregao. Se acolhida a impugna<;ao, deve ser designada nova data para
realiza<;ao.

d.) A solicita<;ao de esclarecimento ou providencias deve ser respondida eletronicamente,
ate um dia util antes da sessao do pregao.

e.) Os atos essenciais do pregao sac documentados ou juntados ao processo, alem dos
praticados nas fases preparat6ria e externa, incluindo a ata da sessao publica subscrita
pelo pregoeiro.

f.) Na contagem dos prazos, excluem-se 0 dia de inicio e incluem-se 0 do vencimento,
considerando os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

g.) A validade das propostas e de sessenta dias, se outro prazo nao estiver fixado no edital.
h.) As referencias de horarios nos editais e durante a sessao publica virtual devem observar

o horario oficial do Observat6rio Nacional para 0 Estado de Sao Paulo, nos termos Lei
federal nO. 2.784, de 18/06/1913 e Oecreto Federal nO. 4.264, de 10/06/2002, 0 qual
deve ser registrado no sistema e na documenta<;ao pertinente.

5. COMPETENCIAS
As estabelecidas na NG/003 - Oelega<;ao de Competencias.
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6. DISPOSICOES COMPLEMENTARES
a.) as casos omissos sac dirimidos pelo Diretor Presidente, por proposic;ao do Diretor

Administrativo e Financeiro - DF.
b.) Esta Norma Implementadora pode ser atualizada a qualquer momento, objetivando

atender situac;oes nao previstas ou para atender disposic;oes legais.

7. PROCEDIMENTOS

7.1.
a.)
b.)

I.)

7.2.
a.)

Pregoeiro (Pregao Presencial)
Coordenar os trabalhos da equipe de apoio e conduzir 0 procedimento Iicitatorio.
Credenciar os interessados mediante verificac;ao dos documentos que comprovem a
existencia de poderes e 0 exercicio de direitos e obrigac;oes.
Receber declarac;ao dos licitantes de que cumprem os requisitos de habilitac;ao, bem
como os envelopes-proposta de prec;os e envelopes-documento de habilitac;ao.
Analisar propostas e desclassificar as que nao atenderem os requisitos do edital.
Conduzir os procedimentos relativos a fase de lances.
Classificar propostas em ordem crescente de valores e decidir quanto a aceitabilidade
do menor prec;o.
Negociar 0 prec;o com vistas a reduc;ao.
Analisar os documentos de habilitac;ao do autor da oferta de melhor prec;o.
Adjudicar 0 objeto ao Iicitante vencedor, se nao houver recurso de algum licitante.
Elaborar a ata da sessao publica, que deve conter, sem prejuizo de outros elementos,
seguintes registros:
1. Credenciamento dos representantes presentes na sessao;
2. Propostas apresentadas, classificadas, desclassificadas e selecionadas para a etapa

de lances;
3. Lances e ordenac;ao das ofertas;
4. Negociac;ao de prec;o;
5. Decisao sobre a aceitabilidade do menor prec;o;
6. Analise dos documentos de habilitac;ao;
7. Sintese das razoes do licitante interessado em recorrer, se houver;
8. Adjudicac;ao do objeto da Iicitac;ao, se nao houver recurso.
Apos a adjudicac;ao, encaminhar processo instruido a autoridade competente, para
homologac;ao e contratac;ao.
Propor a revogac;ao ou anulac;ao do processo Iicitatorio a autoridade competente.

Pregoeiro (Pregao Eletronico)
Coordenar os trabalhos da equipe de apoio e conduzir a sessao publica do pregao
eletronico.
Proceder a abertura e desclassificac;ao das propostas que nao atenderem as
especificac;oes, prazos e condic;oes fixados no Edital.
Conduzir a etapa de lances, incluindo tempo de encerramento e prorrogac;oes;
Promover 0 desempate entre propostas, quando for 0 caso;
Conduzir a negociac;ao do prec;o obtido com 0 encerramento da etapa de lances;
Decidir sobre a aceitabilidade do menor prec;o;
Analisar as condic;oes de habilitac;ao da oferta de melhor prec;o, decidindo a respeito da
habilitac;ao ou inabilitac;ao do autor;

~/?
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k.)

7.3.
7.3.1.

Efetivar a adjudicac;:ao do objeto ao vencedor, se nao houver interposic;:ao de recurso;
Elaborar a ata da sessao publica, que deve conter, sem prejuizo de outros elementos,
os seguintes registros:
1. Proponentes do procedimento licitat6rio;
2. Propostas apresentadas, classificadas e desclassificadas para a etapa de lances;
3. Lances e c1assificac;:aofinal das ofertas;
4. Negociac;:ao do prec;:o;
5. Decisao sobre a aceitabilidade do menor prec;:o;
6. Analise das condic;:oes de habilitac;:ao;
7. Manifestac;:ao referente a interposic;:ao de recursos, se houver;
8. Adjudicac;:ao do objeto da Iicitac;:ao,quando for 0 caso.
Ap6s a adjudicac;:ao, encaminhar processo instruido a autoridade competente, para
homologac;:ao e contratac;:ao.
Propor revogac;:ao ou anulac;:aodo processo Iicitat6rio a autoridade competente.

Gerencia de Contrata~oes e Compras - GFC

Fase Preparat6ria
A fase preparat6ria do Pregao Presencial ou Eletr6nico e iniciada com a abertura do
processo, onde deve constar:
1. Deliberac;:ao da autoridade competente.
2. Elementos tecnicos atinentes ao objeto Iicitado.
3. Planilha de orc;:amento com quantitativos, valores unitarios e totais, elaborada a partir

da composic;:ao dos custos unitarios, no caso de servic;:os e pesquisa de prec;:os, no
caso de bens.

4. Cronograma ffsico-financeiro (se houver), edital, minuta da Ordem de Fornecimento -
OF ou do contrato, (se houver).

5. Indicac;:aode disponibilidade de recursos orc;:amentarios.
6. Aprovac;:ao das minutas do edital e do contrato pela Gerencia Juridica - GRJ.

Edital para Pregao Presencial
Observar, no que couber, 0 disposto no art. 40 da Lei Federal 8.666/93, e conter:
1. Descric;:ao do objeto conforme padroes de qualidade e desempenho usuais no

mercado, vedadas as especificac;:oes excessivas que Iimitem a competic;:ao.
2. Criterios de selec;:ao das propostas, conforme incisos. VIII e IX do art. 4° da Lei

Federal 10.520/02.
3. Criterios para aceitabilidade dos prec;:os definidos pela autoridade competente e

criterios para encerramento dos lances.
4. Criterio de menor prec;:o, observado prazo para fornecimento, especificac;:oes

tecnicas, parametros de desempenho e qualidade e demais condic;:oes necessarias.
5. Exigencias de habilitac;:ao.
Mencionar que deve ser regido pela Lei Federal 10.520/02, Decreto EstaduaI47.297/02,
por esta NI e, subsidiariamente, pela Lei Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89.
o prazo fixado no edital nao deve ser inferior a 8 dias uteis para apresentac;:ao das
propostas, contados da publicac;:ao do aviso. As c6pias do edital e respectivo aviso
devem ser disponibilizadas aos interessados para consulta.

I
Data: I Versao:02
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7.3.3. Edital para Pregao Eletr6nico
Observar, no que couber, 0 disposto no art. 4°, III, da Lei Federal nO10.520102 e art. 40
da Lei Federal n.o 8.666193 e conter:

a.) Site eletronico onde deve ser processado 0 pregao, horario de abertura da sessao
publica, durayao da etapa inicial de lances e possibilidade de prorrogayao.

b.) Site eletronico onde sac recebidos:
1. Pedidos de esclarecimentos e impugnayoes relativas ao edital;
2. Capias dos documentos exigidos no edital;
3. Memoriais dos recorrentes e contra-razoes dos demais proponentes.

c.) Linhas telefonicas com fax para envio de documentos indisponfveis eletronicamente.
d.) Endereyo para recebimento dos documentos de recurso ou contra-razoes exigidos no

edital ou constantes no CADFOR/CAUFESP que estiverem vencidos, quando da
habilitayao e nao possam ser obtidos por meio eletronico.

e.) Descriyao do objeto conforme padroes de qualidade e desempenho usuais no mercado,
vedadas as especificayoes excessivas que Iimitem a competiyao.

f.) Sanyoes por inadimplemento.
g.) Prazos e condiyoes da contratayao e prazo de validade das propostas.
h.) Reduyao minima admissivel entre os lances, se houver, e criterio de encerramento.
L) Exig€mcias da habilitayao.
j.) Criterios de julgamento adotando 0 menor preyo.
k.) Regras para eventuais interposiyoes de recursos.
I.) Menyao que deve ser regido, no que couber, pelas leis constantes no item 4.1.a).
m.) 0 edital deve fixar prazo nao inferior a oito dias uteis para apresentayao das propostas,

contados da data da publicayao do aviso.
n.) 0 edital e respectivos avisos encontram-se em: http://www.enegociospublicos.com.br/

www.bec.sp.gov.br e www.cptm.sp.gov.br.

7.4.
a.)

Credenciamento para Pregao Eletronico
Devem ser cadastrados no Sistema BEC/SP para participayao em pregoes eletronicos:
1. Autoridade competente para a abertura e demais atos, conforme NG/003;
2. Pregoeiros e membros da equipe de apoio;
3. Autoridades competentes para responder a recursos.
As pessoas fisicas/juridicas interessadas em participar dos pregoes devem estar
registradas e seus representantes inscritos no CADFOR/CAUFESP, com poderes
conferidos para representayao. Para efetivar a inscriyao acessar: www.bec.sp.gov.br.
o requerimento ao CADFOR/CAUFESP, para cancelamento de credenciamento em
vigor, nao exime 0 registrado dos atos praticados por representante credenciado, ate 0
dia e hora do respectivo protocolo.
o credenciamento obriga 0 detentor do registro cadastral, por todos os atos praticados
em seu nome, nos pregoes eletronicos.

Fase Externa para Pregao Presencial
Inicia-se com a convocayao dos interessados e deve obedecer as seguintes regras:
Do aviso deve constar a descriyao do objeto, modalidade da licitayao, dia, horario e local
da realizayao da sessao e onde pode ser Iida ou obtida a integra do edital.
Na data estipulada deve ser realizada sessao publica para recebimento dos envelopes-
pro posta e envelopes-documento de habilitayao. 0 interessado ou representante legal

/Z ID~~/06LD£ Iv"".,",
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deve proceder ao credenciamento, mediante a apresentayao de documentos que
comprovem a existencia dos necessarios poderes para formulayao de propostas e para
a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.
Aberta a sessao devem ser entregues ao pregoeiro a declarac;ao de atendimento aos
requisitos de habilitac;ao e, em envelope separado, a proposta de prec;os e documentos
de habilitac;ao.
o pregoeiro procede a abertura das propostas e desclassifica aquelas que nao atendam
aos requisitos do edital.
Sao selecionados 0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com prec;os ate
10% superiores aquela para a fase de lances;
Nao havendo pelo menos tres propostas na condic;ao acima, sac selecionados os
melhores prec;os, ate 0 maximo de tres, e os autores convidados a participar dos lances.
o pregoeiro convida individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances, decidindo por sorteio no caso de em pate de prec;os. Os lances sac formulados
em valores decrescentes, inferiores a proposta de menor prec;o, observada a reduc;ao
minima admitida entre eles.
Encerrados os lances e c1assificadas as ofertas na ordem crescente de valor, 0
pregoeiro examina a aceitabilidade do menor prec;o, decidindo a respeito.
Considerada aceitavel a oferta, 0 pregoeiro procede a abertura do envelope com os
documentos de habilitac;ao sendo facultado, ao autor, 0 saneamento de falhas formais
relativas a documentac;ao na propria sessao. Apos atendidas as exigencias do edital, 0
licitante e declarado vencedor.
Se a oferta nao for aceitavel ou as exigencias de habilitac;ao nao forem atendidas, 0
pregoeiro examina a oferta subseqOente de menor prec;o, analisa as condic;6es de
habilitac;ao do autor, e assim sucessivamente, ate a apurac;ao de uma oferta valida que
deve ser declarada vencedora.
A intenc;ao de interpor recurso deve ser feita no final da sessao, podendo os
interessados juntar as raz6es de recurso no prazo de 3 dias, ficando os demais Iicitantes
intimados para apresentar contra-raz6es em igual numero de dias, que comec;am a
correr no termino do prazo do recorrente, sendo assegurada vista imediata dos autos. 0
acolhimento de recurso tem efeito suspensivo e importa na invalidac;ao apenas dos atos
insuscetfveis de aproveitamento.
Decididos os recursos e constatada a regularidade, a autoridade competente adjudica 0
objeto ao Iicitante vencedor e homologa 0 procedimento Iicitatorio.
A nao manifestac;ao imediata do Iicitante importa a decadencia do direito de recurso e a
adjudicac;ao do objeto ao vencedor pelo pregoeiro, que encaminha 0 processo para
homologac;ao da autoridade competente. Apos homologada a Iicitac;ao, inicia 0 prazo de
convocac;ao para assinatura 0 contrato, respeitado 0 prazo de validade da proposta.
o resultado final do pregao deve ser divulgado no DOE e Internet, com indicac;ao da
modalidade, numero de ordem e serie anual, objeto, valor total e Iicitante vencedor.
Para celebrac;ao do contrato 0 adjudicatario deve manter as condic;6es de habilitac;ao.
Quando 0 adjudicatario convocado nao apresentar situac;ao regular ou se recusar a
assinar 0 contrato, deve ser convocado outro Iicitante na ordem de classificac;ao das
ofertas.
Apos a celebrac;ao do contrato, os envelopes dos documentos de habilitac;ao dos
demais proponentes ficam a disposic;ao para retirada por trinta dias. Apos este perfodo
os documentos sac inutilizados.
A desistencia em apresentar lance, quando convocado pelo pregoeiro, implica na
exclusao dessa etapa, mantida a proposta para efeito de classificac;ao das ofertas.

~ ID.t~3/06/08 Iv",,,,.,
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s.) Nas situac;oes previstas nesta norma, 0 pregoeiro pode negociar diretamente com 0
proponente a obtenC;80 de melhor prec;o.

7.6. Fase Externa para Pregao Eletronico
Inicia com a convocaC;80 dos interessados e deve explicitar:

a.) DivulgaC;80 do aviso de abertura, observadas as disposic;oes estabelecidas no artigo 10
do Decreto nO.49.722, de 24/06/2005.

b.) Possibilidade dos detentores de senha do sistema acessarem 0 procedimento,
preencherem declarac;oes, propostas e anexos, quando houver, desde a zero hora do
dia util seguinte a divulgaC;80 no DOE, ate 0 momenta anterior ao inicio da sess80
publica.

c.) Inicio da sess80 conforme previsto no edital, com a abertura das propostas, divulgaC;80
da grade ordenatoria dos prec;os em ordem crescente, desclassificaC;80 daquelas que
n80 atendam as especificac;oes do edital, e exposiC;80 de nova grade das propostas
c1assificadas, apos 0 desempate, se houver.

d.) RealizaC;80 da etapa de lances onde os proponentes classificados podem oferecer
lances, exclusivamente, por meio do sistema eletronico.

e.) Admiss80 de lance inferior ao ultimo ofertado, observada a reduC;80 minima entre eles
(quando estabelecida), prevalecendo 0 primeiro recebido quando houver dois ou mais
lances do mesmo valor.

f.) InformaC;80, aos proponentes, no decorrer da etapa de lances, sobre os lances
admitidos, horario de registro no sistema, valores, tempo restante para encerramento
dos lances e tempo de prorrogac;80.

g.) A adiC;80 de mais tres minutos para continuidade, quando houver lance nos ultimos tres
minutos da etapa de lances, ate que n80 sejam registrados quaisquer lances. A etapa
de lances tem duraC;80de quinze minutos, sem prejuizo da prorrogac;80.

h.) Encerramento da etapa de lances e divulgaC;80 da classificaC;80 das propostas e lances.
L) NegociaC;80 do pregoeiro com 0 autor da melhor oferta, mediante troca de mensagens

abertas, visando reduC;80do prec;o e decis80 sobre aceitabilidade do prec;o ofertado.
j.) RealizaC;80 da etapa de habilitaC;80, apos a aceitabilidade do prec;o, observando:

1. VerificaC;80, pelo pregoeiro, dos dados do autor das ofertas no CADFOR/CAUFESP.
Se n80 atender aos requisitos estabelecidos no Edital, verificar a possibilidade de
saneamento, mediante consultas eletronicas habeis.

2. Os documentos obtidos por meio eletronico, do CADFOR/CAUFESP, devem ser
anexados aos autos da IicitaC;80,salvo impossibilidade justificada pelo pregoeiro.

3. 0 proponente pode suprir faltas relativas aos requisitos do Edital, mediante a
apresentaC;80 ou substituic;80 de documentos, desde que envie no curso da propria
sess80 e ate a decis80 sobre a habilitaC;80, por meio de fax ou outro meio eletronico.
A CPTM n80 se responsabiliza pela indisponibilidade dos meios eletronicos no
momenta da verificac;80. Na hipotese de indisponibilidade e/ou n80 sendo supridas
eventuais ocorrencias, 0 proponente deve ser inabilitado.

4. Os originais ou copias autenticadas por tabeli80 de notas devem ser apresentados no
enderec;o indicado no edital, em ate dois dias apos 0 encerramento da seSS80
publica, sob pena de invalidade da habilitac;80.

5. Cumprido os requisitos e condic;oes estabelecidas no edital, 0 proponente deve ser
habilitado e declarado vencedor.

6. Por meio de aviso lanc;ado no sistema, 0 pregoeiro disponibiliza aos proponentes as
informac;oes cad astra is e eventuais documentos recebidos do vencedor no site do
Sistema BEC/SP.

I
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7.6.2.
a.)

7.6.3.
a.)

Se a oferta nao for aceitavel ou 0 licitante nao atender as exigencias de habilita<;ao, 0
pregoeiro examina a oferta subseqOente de menor pre<;o. Analisa a aceitabilidade e
verifica as condi<;6es de habilita<;ao, e assim sucessivamente, ate que uma oferta
atenda aos requisitos, caso em que deve ser declarado vencedor.
Declarado 0 vencedor, qualquer proponente pode manifestar imediata e motivadamente
a inten<;ao de recorrer, na op<;ao disponivel no sistema.
Comunica<;ao do pregoeiro informando aos recorrentes que podem apresentar raz6es
de recurso no prazo de tres dias e aos demais proponentes, que podem apresentar
contra-raz6es em igual numero de dias, que come<;am a correr do termino do prazo do
recorrente, sendo assegurada vista imediata dos autos, no endere<;o definido no edital.
As raz6es de recurso e contra-raz6es encontram-se no site do Sistema BEC/SP. A
apresenta<;ao de documentos, se houver, deve ser efetuada mediante protocolo, no
endere<;o definido no edital, observados os prazos estabelecidos.
o acolhimento do recurso, que tem efeito suspensivo, invalida apenas os atos
insuscetiveis de aproveitamento.
Decididos os recursos e constatada a regularidade, a autoridade competente adjudica 0
objeto da licita<;ao ao proponente vencedor e homologa 0 procedimento licitatorio.
A falta de manifesta<;ao imediata do proponente importa a decadencia do direito de
recurso e 0 pregoeiro adjudica 0 objeto ao vencedor, na propria sessao, encaminhando
o processo a autoridade competente, para a homologa<;ao.
Ao proponente cabe acompanhar as opera<;6es no sistema eletr6nico, durante a sessao
publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexao ou da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

Desconexao do Sistema Eletr6nico
A desconexao simultanea do sistema eletr6nico entre os proponentes e 0 pregoeiro
implica na suspensao do pregao. 0 reinicio somente ocorre apos comunica<;ao
eletr6nica expressa aos proponentes.
A desconexao do sistema eletr6nico com 0 pregoeiro, durante a sessao publica, implica:
1. Fora da etapa de lances: Suspensao e retomada, no ponto em que foi suspensa.

Quando a desconexao persistir por mais de quinze minutos, a sessao deve ser
novamente suspensa depois da retomada e reiniciada apos comunica<;ao de data e
horario para continuidade.

2. Durante a etapa de lances: Continuidade dos lances ate 0 termino do periodo
estabelecido no edital, caso 0 sistema permane<;a acessivel. Neste caso, 0 pregoeiro
retoma a atua<;ao, sem prejuizo dos atos realizados ate 0 momento.

A desconexao do sistema eletr6nico com qualquer proponente, nao prejudica a
conclusao valida da sessao publica ou da licita<;ao.

Apresenta<;ao de Documentos
Nao ha necessidade do proponente encaminhar documentos que podem ser obtidos por
meio eletr6nico, 0 pregoeiro faz a verifica<;ao nos respectivos sites.
A documenta<;ao exigida no edital fica dispensada de apresenta<;ao quando constarem
no Sistema CADFOR/CAUFESP/Registro Cadastral da CPTM. Caso nao constem
devem ser enviadas via fax a CPTM, no dia da sessao, conforme determinado no edital.
No dia util seguinte ao envio, os originais ou copias autenticadas devem ser entregues
na Gerencia de Contrata<;6es e Compras - GFC. Se solicitado pelo proponente, 0
pregoeiro pode prorrogar 0 prazo em mais um dia util.
Quando 0 proponente tiver 0 Registro Cadastral valido na abertura das propostas,
porem algum documento estiver com validade vencida, 0 documento atualizado, pode

~~ ID~3/0(;/Oil Iv"".'"'
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ser apresentado durante a realizac;:ao da sessao, via fax ou meio eletronico, observado 0
disposto no item acima.

7.7. Habilita~ao
a.) A habilitac;:ao far-se-a com a verificac;:ao de que 0 Iicitante est a em situac;:ao regular

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e 0 Fundo de Garantia do Tempo de
Servic;:o - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for 0 caso, com a
comprovac;:ao de que atende as exigencias do edital quanto a habilitac;:ao juridica e
qualificac;:6es tecnica e economico-financeira.

b.) E facultada aos licitantes substituir os documentos de habilitac;:ao exigidos no edital pela
apresentac;:ao do registro cadastral da CPTM, devendo a documentac;:ao complementar e
as com prazo vencido serem apresentadas devidamente atualizadas na propria sessao.

8. ANEXOS
Anexo I - Controle de Vers6es
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Todas Inclusao dos procedimentos referentes a pregao eletronico e
atualizayao dos procedimentos referentes a pregao
presencia!.
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