
MERCOSUUCRPM/NORMA PROCEDIME NTAL N° 01/12 

PRAZO PARA CORRIGIR E 5 FORMAlS EM LICITAeDes DOS
 
PROJETO S FOCEM
 

TENDO EM VISTA: 0 Re ularnento do Fundo para a Converqencia Estrutural 
do MERCOSUL - FOCE V1 (Decisao CMC I'l ' 01110). 

CONSIDERA NDO: 

Que e do interesse dos Estados Partes do MERCOSUL que os processes de 
Iicitacces em projetos do FOC EM tenharn com o resultado a selecao da rnelhor 
ofe rta , de acordo corn os art iqos 67 , 68 Y 69 do Anexo a Decisac CMC N° 
011'10. com beneft cios para os projetos e para 0 proprio Fund o. 

Que 0 Conselho do Mercado Cornum (CMC) atribuiu a Com issao de 
Representantes Perrnanentes do MERC OSUL (CRPM) a funcao de elaborar e 
aprovar norrnas proced irnenta is re latives ao fun cionarnenro cia FOC EM . a part ir 
de propos as dos Estados Partes ou da Unidade Tecnica FOC EM - UTF (Artigo 
19, alinea L do Anexo aDecisao CMC N° 01/10). 

Oue 0 CMC tarnbern autorlzou a CRPM, S8 cons iderasse necessarlo . detin ir 
criterios ad icionais para a apl icacao dos art igos 67 . 68 Y 89 do Anexo a 
Dec isao CMC N° 0111 0. 

Que e conveniente estabelecer urn prazo, durante a etapa de habilitacao au 
pre-quarit icacao das ilcitacoes no ambito dos proje tos do FOCE M, para que os 
ofertantes possam corriqir er ros for mais . 

A COMiSsAo DE REP RESE ANTES PERMANENTES DO MERCOS UL
 
APROVA A SEGU INTE NORMA PROCEDIMENTAL:
 

Artig o 1° - Prazo para corrlgi r arm s formals 

Os editais de licitacao que requerern a Nao o ojecao oa Unidade Tecnica 
FOCEM .(UTF), de acordo corn 0 dlSP05tO no artigo 65 do An exo a Decisao 
CMC N° 01/10 . devern incluir uma clausula que estabelega a outor a 
ob riqato ria de urn prazo de 5 (ci co) dias uteis para que os ofertantes possam , 
ainda na etapa de nabilita cao ou pre-qualificacao, corriqir erros forrnais . 

Artigo 2° - lnstrucc es a Unidade Tecn lca FOCEM 

'1,	 A UTF. ao analisar 0 edita l e suas rnodificacoes no ambito des 
procedirnentos para a Nao Objecao da licitacao, devera cert ificar-se da 
inclusao no edital da clausula rnencionada no Artigo anterior. 



2.	 p" UTF, ao analisar a insta ncia de habilitacao ou pre-qualificacao de 
otertantes , devera certificar-ss de que 0 Organismo Executor outorqou 0 

prazo estabelecido no Artiqo 1° da presents Norma Procedirnental. 

3.	 Case 0 Orqanisrno Executor nao tenha incluldc no ed itaI a clausuia a 
que se refere 0 Artigo '1° da presente Norma Procedirnental. au case nao 
tenna outorpado aos ofertantes 0 prazo prev isto na men cionada 
clausula, a UTF nao outorqara a Nao Objecao a essa etapa do processo 
de licitacao. 

Artigo 3° - Vigencia 

A presente Nor ma Procedimental entrara em vigor a pa rtir da data de sua 
aprovacao. 
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