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ÓRIO Nº 06//2011
PREGÃO PR
RESENCIAL Nº 04/2011
1
PREÂMBULO
O TRIBUNA
AL DE JUSTTIÇA MILITA
AR DO ESTA
ADO DE MIN
NAS GERAIS
S, órgão do Poder Judiiciário, com
m
endereço à Rua Aimorés, nº 698 ‐ Funcioná rios ‐ CEP nº
n 30.140‐07
70 ‐ Belo Hoorizonte ‐ MG,
M inscrito
o
no CNPJ so
ob o nº 16.8
866.394/000
01‐03, isentto de inscrição estadua
al, torna púúblico aos in
nteressadoss
do ramo pertinente que promoverá a LICCITAÇÃO na
n modalidade PREGÃ
ÃO PRESEN
NCIAL, pelo
o
critério de MENOR PREÇO POR LOTE, sob a regência da Lei Fede
eral nº 10.5520, de 17 de
d julho dee
2002, da LLei Compleementar Federal nº 1223, de 14 de dezemb
bro de 20006, da Lei Estadual
E
nºº
14.167, dee 10 de janeeiro de 2002, com as ddisposições insertas no
o Decreto EEstadual nº 44.786, dee
18 de abril de 2008 (pregão eletrônico e presencial), no Decre
eto Estaduaal nº 44.630, de 3 dee
outubro de 2007, no
o Decreto Estadual
E
444.431, de 29
2 de dezembro de 22006, atualizado peloss
Decretos EEstaduais nºº 44.515, de
e 14 de maaio de 2007 e pelo Deccreto Estaduual nº 44.918, de 7 dee
outubro dee 2008 e, su
ubsidiariamente, na Leei Federal nºº 8.666/93, suas posteeriores alterrações, nass
Portarias n
nº 311/2004
4 e 511/2010 deste Trribunal, e pelas
p
condiçções estabeelecidas pello presentee
edital, cujo
o objeto se descreve abaixo
a
e, em
m minúcias,, no Anexo I deste edittal, que dele faz partee
integrante e inseparávvel.
1. OBJETO
O
1.1. Consstitui objeto
o da presen
nte licitaçãoo a aquisição de licen
nças de usoo de softwaares para a
Justiça Militar, conforrme especificações conntidas no An
nexo I deste
e edital.
2. CONDIÇÕES DE PA
ARTICIPAÇÃ
ÃO
2.1. Pod
derão partiicipar da presente
p
liccitação os interessad
dos que attenderem a todas ass
exigências constantess deste Editaal.
2.2.

Não
o poderá paarticipar da presente liccitação:

a) consórccio de emprresa, qualqu
uer que sejaa sua forma de constitu
uição;
b) empresa ou socied
dade estranggeira;
c) pessoa física ou ju
urídica que for declaraada suspen
nsa de contratar juntoo a qualque
er órgão daa
Administraação Públicaa Estadual;
d) pessoa física ou ju
urídica que for declaraada inidônea para licita
ar ou contrratar junto a qualquerr
órgão da aadministraçção direta ou
o indireta Federal, Estadual ou Municipal,
M
eenquanto perdurarem
p
m
os motivoss da punição
o ou até qu
ue seja prom
movida a re
eabilitação perante
p
a pprópria auto
oridade quee
aplicou a p
penalidade;
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e) pessoa física ou ju
urídica que
e tiver conttrato rescin
ndido com órgão da A
Administraçção Públicaa
direta ou in
ndireta, porr inadimplência;
f) empresa que estiveer sob processo de falêência;
g) pessoa física ou jurrídica cujo objeto
o
sociaal não seja pertinente e compatívvel com o objeto destaa
licitação;
h) empresa que possuir sócio, diretor ou reesponsável que tenha tido víncul o empregatício com o
Tribunal dee Justiça Militar há me
enos de 1800 (cento e oitenta)
o
diass, anterioress à data da publicação
o
deste Editaal;
i) pessoa ffísica ou jurrídica que in
ncorrer em outros imp
pedimentos previstos eem lei.
2.2.1. A n
não observância das vedações
v
ccontidas ne
este item é de inteiraa responsab
bilidade daa
licitante qu
ue, pelo desscumprimen
nto, sujeita ‐se às penalidades cab
bíveis.
2.3. A p
participação
o neste certtame implicca aceitação
o de todas as condiçõees estabelecidas nestee
instrumentto convocattório.
3. ENTREG
GA DOS ENV
VELOPES
3.1. Os eenvelopes “PROPOSTA
A COMERCCIAL” e “H
HABILITAÇÃ
ÃO” deverãão ser indevassáveis,,
hermeticam
mente fechados e entrregues ao ppregoeiro, na
n sessão pú
ública de abbertura destte certame,,
conforme eendereço, dia
d e horário
o especificaados abaixo
o.
LOCAL: Rua Aimorés, nº 698 ‐ Be
elo Horizontte/MG
DATA: 04/111/2011
HORÁRIO: 10hs
B
da Siilva
PREGOEIRO: Weslei Batista
d
ain
nda indicar eem sua partte externa e frontal os seguintes dizeres:
d
3.1.1. Os envelopes deverão
a)

no envelop
pe de PROP OSTA COMERCIAL:

TRIB
BUNAL DE JUSTIÇA
J
MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GER
RAIS
LICITA
AÇÃO Nº 06
6/2011
MODALLIDADE: PREEGÃO PRESENCIAL Nº 04/2011
PROPOSTACOMERCIAL

b)

no envelop
pe de HABILLITAÇÃO:
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TRIB
BUNAL DE JUSTIÇA
J
MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GER
RAIS
LICITA
AÇÃO Nº 06
6/2011
MODALLIDADE: PREEGÃO PRESENCIAL Nº 04/2011
HABILITAÇÃO

M
Gera
ais não se responsab
bilizará porr
3.2. O Trribunal de Justiça Militar do Esstado de Minas
envelopes de “Propo
osta Comercial” e “H
Habilitação”” que não sejam enttregues ao
o pregoeiro
o
d
e horárrio definidoss neste edittal.
designado,, no local, data
4. CREDEN
NCIAMENTO
O
4.1. No início da seessão, o pro
oponente, ou seu rep
presentante
e legalmentte constituíído, deveráá
apresentarr‐se ao preegoeiro paara credencciamento, devidamente munidoo de docum
mento quee
expressam
mente o crredencie a participarr do certaame, oferta
ar lances e a respo
onder pelaa
representaada. Poderáá, para tanto
o, utilizar‐see do modelo
o de creden
nciamento cconstante do
d Anexo II.
4.2. Caso
o o credenciiado seja só
ócio ou partticipante daa empresa, é indispenssável que se
e comprovee
por meio de documeento original ou auteenticado, naa ocasião, ser detentoor de pode
eres que o
habilite a formular laances e praaticar todoss os demais atos inerentes ao ccertame, em
m nome daa
empresa.
4.3. O creedenciado deverá com
mparecer à sessão porrtando a carteira de iddentidade, procuração
o
(pública ou particular) e contrato social oou documen
nto equivalente que ccomprove poderes
p
do
o
outorgantee para exerccer direitos e assumir oobrigações em nome da
d empresa..
4.4. A leggitimidade da
d represen
ntação seráá demonstraada por um
m dos docum
mentos abaaixo, no seu
u
prazo de validade e naa abrangência de seu oobjeto:
mento de maandato público;
a) Instrum
b) Instrum
mento de mandato parrticular, ass inado por dirigente,
d
sócio ou prooprietário da
d empresaa
proponentte, com firrma reconh
hecida em cartório. Neste
N
caso,, deverá seer apresentada cópiaa
autenticad
da do respeectivo estattuto, contrrato social ou ato con
nstitutivo, e da últimaa alteração
o
estatutáriaa ou contrattual ou da respectiva
r
cconsolidaçãão, no qual sejam exprressos os po
oderes paraa
exercer dirreitos e assu
umir obrigações em deecorrência de
d tal investtidura;
c) Documeento originaal ou autenticado, em vigor, de co
onstituição da empresaa, quando se
s tratar dee
sócio, adm
ministrador ou
o diretor.
4.5. Em sse tratando de Microem
mpresa – M
ME ou Empre
esa de Pequ
ueno Porte – EPP, a comprovação
o
desta cond
dição será efetuada
e
mediante cerrtidão expe
edida pela Junta Comeercial e deve
erá ocorrerr
quando do
o credenciaamento, so
ob pena dee não aplicação dos efeitos
e
da Lei Comple
ementar nºº
123/2006.
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4.6. Não serão admiitidos mais de um creddenciado po
or empresa, nem um ú nico creden
nciado paraa
mais de um
ma empresaa.
4.7. Conssiderando que
q o credenciamento ocorre em fase prelim
minar à hab ilitação dass empresas,,
deverão oss representtantes portaar em mãoss a documentação prevvista no subbitem 4.4 deste edital,,
não devendo a mesma ser colocaada dentro do envelop
pe de “Habilitação”.
nda entregue, OBRIGA
ATORIAMENTE, juntamente com
m o credenciamento,,
4.8. Deveerá ser ain
declaração
o emitida peela propone
ente, na qu al afirma esstar ciente das normass contidas neste
n
editall
e que aten
nde todos oss requisitoss de comproovação de habilitação
h
solicitados
s
nno item 7 deste
d
edital..
A declaraçãão poderá ser
s feita con
nforme o m
modelo consstante do An
nexo III.
4.8.1. As M
ME’s e EPP’ss devem fazer constar dda declaraçção a que se
e refere o ittem 4.5, se for o caso,,
a restrição
o da documeentação exiigida, para eefeito de co
omprovação
o de regularridade fiscaal, sob penaa
de ser conssiderada inaabilitada ne
este proced imento, sem
m prejuízo das
d demais penalidade
es cabíveis.
4.9. O praazo para creedenciamen
nto encerraa‐se no mom
mento da ab
bertura da ssessão do pregão.
p
5. PROPOSSTA COMER
RCIAL
5.1. A pro
oposta deveerá ser elab
borada de foorma clara, em papel timbrado daa empresa proponente
p
e
e atender aaos seguinttes requisito
os:
5.1.1. Estarr datilograffada ou im
mpressa, com
m páginas rubricadass, sendo a última asssinada pelo
o
representaante legal da
d empresa,, sem emenndas, rasuraas, ressalvas, entrelinhhas ou omisssões, salvo
o
se, inequivvocadamen
nte, tais falhas não aacarretarem
m lesões ao direito ddas demaiss licitantes,,
prejuízo à Administração Públicca ou não impedirem
m a exata compreenssão de seu conteúdo,,
devendo conter:
a) razão so
ocial, númeero do CNP
PJ, endereçoo completo
o, número do
d telefonee e do fax da
d empresaa
proponentte, observando‐se que
e o CNPJ daa licitante deverá
d
ser o mesmo que constaará da notaa
fiscal a ser emitida peela empresa vencedoraa desta licitaação, após a entrega dee seu objeto;
b) especificações e característic
c
cas detalhaadas do produto, bem
m como o nome do fabricante,,
marca, mo
odelo e outrros elementtos, de moddo a ser atendido o disposto no arrt. 31 da Leii Federal nºº
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidoor, e que ide
entifiquem o produto oofertado, a fim de quee
o pregoeiro possa facilmente con
nstatar que as especificcações destte edital forram atendid
das;
c) preço unitário e to
otal de todo
os os itens qque compõe
em o lote, em
e moeda corrente do
o País, com
m
2 (duas) casas decim
mais após a vírgula, poodendo ser utilizado o modelo coonstante do
o Anexo IV
V
deste editaal;
d) prazo d
de validade de propostta, não infeerior a 60 (ssessenta) dias,
d
contaddos da data estipuladaa
para a entrrega dos en
nvelopes;
e) data e assinatura do represe
entante leggal da emp
presa, com identificaçãão de seu nome logo
o
abaixo a asssinatura.
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5.1.2. Nos preços propostos deverão vir inccluídos todo
os os tributtos, encargoos sociais e quaisquerr
ônus que p
porventura possam reccair sobre o atendimen
nto do obje
eto da preseente licitaçãão, os quaiss
ficarão a caargo única e exclusivam
mente da p roponente.
5.1.3. Conssideram‐se incluídas
i
naa proposta ttodas as despesas nece
essárias à e ntrega do objeto.
o
5.2. Apóss a abertura das propostas não sserá admitido cancela
amento, incclusão ou exclusão
e
dee
documento
os, retiradaa da propo
osta ou alteeração nas suas cond
dições, sob pena de inclusão do
o
licitante no Cadastro
o de Fornecedores Im
mpedidos de
e Licitar e contratar com a Adm
ministração
o
Pública Esttadual, instiituído pela Lei nº 13.9994/2001.
5.3. As propostas não poderão
o impor coondições ou
u conter op
pções, someente sendo
o admitidass
m apenas uma cotaçãoo para cada item do ob
bjeto desta llicitação.
propostas que ofertem
5.4. Em ccaso de diveergência enttre o preço unitário e o preço tota
al, prevalec erá o preço
o unitário.
5.5. O licitante não é obrigado
o a cotar toodos os lote
es, porém, em cada loote ofertad
do, deverão
o
uídas as cottações de todos
t
os iteens que o compõem,
c
sob pena dde desclasssificação daa
estar inclu
proposta.
6. SESSÃO
O DO PREGÃ
ÃO
6.1. No diaa, hora e loccal designados para a sessão púb
blica do preg
gão, será feeito o crede
enciamento
o
dos particiipantes, ideentificação dos represeentantes daas empresa
as proponenntes e o recolhimento
o
dos envelo
opes de proposta come
ercial e de hhabilitação.
6.2. Após o credenciamento, o pregoeiroo declarará aberta a sessão
s
do PREGÃO, e não maiss
aceitará no
ovos propon
nentes.
6.3. Classifficação das propostas comerciaiss
6.3.1. Aberrtos os envvelopes de Propostas Comerciais, estas serã
ão analisaddas a fim de
d que sejaa
verificado se foram atendidas
a
as
a especificcações e co
ondições esstabelecidaas neste ed
dital e seuss
anexos, sendo imediaatamente de
esclassificaddas as propostas que estiverem
e
em
m desacord
do.
6.3.2. O preegoeiro classsificará o autor
a
da prooposta de menor
m
preço por lote e aqueles que
q tenham
m
apresentad
do propostaas em valorres sucessivvos e superiores em até
é 10% (dez por cento) à propostaa
de menor preço, paraa participare
em da rodadda de lance
es verbais.
6.3.3. Se nãão houver, no mínimo
o, 3 (três) propostas de preços nas condiçõões definidas no item
m
anterior, o pregoeiro
o classificarrá as melhoores propo
ostas, em ordem
o
cresccente de valor,
v
até o
máximo dee três, quaisquer que sejam
s
os prreços oferecidos nas propostas appresentadas, para quee
seus autores participeem dos lancces verbais.
opostas de preços que
e se enquad
drem nas h ipóteses de
escritas noss
6.3.4. Haveendo empatte entre pro
dois subiteens anteriorres, essas se
erão classifiicadas.
6.3.5. Será desclassificcada a proposta que:
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a) apresen
ntar preçoss simbólicoss, irrisórioss ou de valor zero, in
ncompatíveeis com os preços dee
mercado, superestim
mados ou manifestame
m
ente inexeq
qüíveis, assim consideerados nos termos do
o
disposto no § 3º do arrt. 44 e incisso I e II do aart. 48, da Lei
L Federal nº
n 8.666/933;
b) não ap
presentar cotação de preço parra todos os
o itens do
o(s) lote(s) do(s) quaal(is) estejaa
participand
do, conform
me especificcado no An exo I deste edital;
c) for apreesentada em
m desacordo
o com este edital.
6.4. Lancess verbais
6.4.1. Serrá dada opo
ortunidade para nova disputa en
ntre as licittantes classsificadas, po
or meio dee
lances verrbais, individuais e su
ucessivos, dde valores distintos e menoress que o último lancee
ofertado, iniciando‐see a rodadaa de lancess a partir do
d autor da
a proposta classificadaa de maiorr
preço, segu
uido pelos demais,
d
em
m ordem deccrescente.
6.4.2. Os lances verb
bais deverão
o ser dados consideran
ndo‐se o valor total do lote.
6.4.3. Não
o caberá rettratação do
os lances ofeertados.
6.4.4. Se duas ou maais propostaas, em absooluta iguald
dade de con
ndições, ficaarem empaatadas, seráá
realizado ssorteio em ato
a público,, para defin ir a ordem de apresentação dos laances.
6.4.5. A d
desistência em
e apresen
ntar lance vverbal, quan
ndo convoccada pelo ppregoeiro, im
mplicará naa
exclusão d
da licitante da etapa de
d lances veerbais e na manutenção do últim
mo preço apresentado
o
pela mesm
ma, para efeeito de poste
erior orden ação das prropostas.
6.4.6. A rodada de lan
nces verbaiss será repettida quantas vezes o prregoeiro coonsiderar ne
ecessário.
mento
6.5. Julgam
6.5.1.

O critério dee julgamento será o de MENOR PR
REÇO POR LOTE.
L

6.5.2. Deeclarada en
ncerrada a etapa
e
comppetitiva e ordenadas as ofertas, o ppregoeiro examinará
e
a
aceitabilidaade da primeira classsificada, quuanto ao objeto e vallor, decidinndo motivadamente a
respeito.
6.5.2.1. Caaso não se realize lancce verbal, seerá verificada a conformidade enntre a propo
osta escritaa
de menor preço e o vaalor estimado da contrratação.
6.5.2.2. Haavendo apeenas uma offerta e desdde que aten
nda a todos os termos deste editaal e que seu
u
preço seja compatíveel com o vaalor estimaddo da contratação, esta poderá sser aceita, podendo o
pregoeiro negociar paara obter melhores conndições.
6.5.3. Seendo aceitável a ofe
erta de m
menor preçço, será aberto o eenvelope contendo a
documentaação de hab
bilitação da licitante quue a tiver fo
ormulado, para
p
confirm
mação da su
ua condição
o
habilitatória.
6.5.4. Ap
pós a fase de
d lances, se a propostta mais bem
m classificad
da não tiverr sido ofertaada por MEE
ou EPP e h
houver prop
posta apresentada porr ME ou EPP
P até 5% superior à meelhor propo
osta, estaráá
configurad
do o empatee previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complemen
C
tar nº 123/22006.
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6.5.4.1. Ocorrendo o empate, prroceder‐se‐‐á da seguin
nte forma:
6.5.4.1.1. a ME ou EP
PP mais bem
m classificadda será con
nvocada parra, no prazoo de 5 (cincco) minutoss
após o en
ncerramento
o dos lances verbais,, apresentaar nova pro
oposta de preço inferior àquelaa
considerad
da classificaada em 1º lugar no ceertame, sob pena de preclusão
p
doo exercício do mesmo
o
direito;
não sendo vencedora
v
a ME ou EPPP mais bem
m classificad
da, na formaa do subitem anterior,,
6.5.4.1.2. n
serão convvocadas as demais ME
E ou EPP rem
manescente
es cujas pro
opostas esttejam dentrro do limitee
estabelecid
do no caputt desta cond
dição, na orrdem classifficatória, pa
ara o exercíício do mesmo direito.
6.5.4.2. No
o caso de equivalência
e
a dos valorees apresenttados pelass ME e EPP que se enccontrem no
o
limite estaabelecido no
n caput desta
d
cond ição, será realizado sorteio enttre elas paara que see
identifiquee aquela que primeiro poderá apreesentar me
elhor propossta.
6.5.5. Naa hipótese de não co
ontratação nos termos previstos na condiçção anterior, o objeto
o
licitado serrá adjudicad
do em favor da propossta classificaada em 1º lu
ugar na eta pa de lance
es.
6.5.6. Co
onstatado o atendimento pleno ààs exigênciaas deste edital, será deeclarado o proponente
p
e
vencedor, sendo‐lhe adjudicado
o o objeto,, observadaas as dispo
osições da Lei Comple
ementar nºº
123/2006 e do Decretto Estadual nº 44.630/ 2007.
6.5.7. See a propostaa não for acceitável ou se a licitantte não atender às exigêências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüent
s
tes, na orde
em de classificação, e aassim sucesssivamente,,
até a apurração de uma propossta que ateenda ao edital, sendo a respectivva licitante
e habilitadaa
declarada vvencedora e a ela adju
udicado o obbjeto desta licitação.
6.5.8. Ap
purada a melhor
m
proposta que attenda ao ed
dital, o preg
goeiro podeerá negociaar para quee
seja obtido
o um melho
or preço.
6.5.9. A licitante deten
ntora da me
elhor ofertaa deverá encaminhar ao pregoeiroo, no prazo máximo dee
2 (dois) dias úteis, a proposta de
d preços a justada ao valor final de seu lannce, contendo o preço
o
unitário dee todos os ittens que co
ompõem a pproposta.
6.5.10. Da sessão do pregão lavvrar‐se‐á at a circunstanciada, na qual serãoo registrado
os todos oss
atos do prrocedimento e as ocorrrências rellevantes e que, ao final, será asssinada pelo pregoeiro,,
equipe de apoio e licittantes presentes.
7. HABILITTAÇÃO
7.1. Enceerrada a etapa competiitiva e ordeenadas as offertas, o pre
egoeiro com
mprovará ass condiçõess
de habilitaação do autor da melho
or oferta, qque será reaalizada por meio de coonsulta ao Cadastro
C
dee
Fornecedo
ores Impedidos de Licittar e Contraatar com a Administraçção Públicaa Estadual – CAFIMP, e
pela análise dos do
ocumentos a seguir rrelacionado
os, que deverão consstar do en
nvelope dee
habilitação
o.
7.2. Para a Habilitaçção Jurídica:
a) no caso
o de Empressário, o registro comerccial;
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b) no caso
o de Socied
dades Empresárias, o aato constitu
utivo, estatuto ou conntrato sociaal em vigor,,
devidamen
nte registrado;
c) no caso
o de Socied
dades Simp
ples, a inscrrição do atto constituttivo, acomppanhada de
e prova dee
diretoria em exercício
o;
d) no caso
o de ME ou EPP, declaração,
d
sob as penas da le
ei, de quee se enquaadra como
o
microemprresa ou empresa de pe
equeno porrte, conform
me o caso, assim
a
definiidas de acordo com oss
incisos I e II do artigo 3º da Lei Complemen
C
ntar Federal nº 123/06,, observanddo o modelo
o no Anexo
o
V deste edital.
d
alíneass “b” e “cc” do sub
bitem 7.2 os docum entos deverão estarr
7.2.1. Na h
hipótese das
acompanhados de to
odas as alte
erações ouu da consollidação respectiva, beem como, no
n caso dee
sociedadess por ações,, acompanh
hados dos ddocumentoss de eleição de seus addministradores.
7.3. Para comprovaçção da Regu
ularidade FFiscal:
a) inscrição no Cadasttro Nacionaal de Pessoaas Jurídicas – CNPJ;
b) certidão
o negativa emitida pelo
p
órgão competen
nte que de
emonstre rregularidade
e junto àss
Fazendas P
Públicas esttadual e municipal de sseu domicílio ou sede;
c) Certidão
o Conjunta de Débitoss relativos a tributos federais e à Dívida Attiva da Uniãão, emitidaa
pela Secreetaria da Reeceita Fede
eral para coomprovação de regula
aridade junnto à Fazen
nda Públicaa
Nacional;
o pela Caixaa Econômicca Federal para
p
comprovação de regularidad
de junto ao
o
d) certificaado emitido
Fundo de G
Garantia po
or Tempo de
e Serviço ‐ FFGTS;
e) certidão
o negativa de
d débito, ou
o prova eq uivalente, que
q compro
ove regulariidade de sittuação paraa
com a Segu
uridade Soccial, ou aind
da prova dee garantia do
o juízo com
m valor suficciente para pagamento
o
e junto ao Instituto Nacional
do débito, quando em
m litígio, para comproovação de regularidad
r
N
daa
Seguridadee Social ‐ INSS.
7.3.1. No ccaso de forn
necedor não
o inscrito noo cadastro de contribu
uintes do Esstado de Miinas Gerais,,
o mesmo deverá apresentar, ainda,
a
declaaração de que
q não po
ossui nenhhum débito perante a
c
o
Fazenda Pública deste Estado, o que será oobjeto de conferência
, pelo preggoeiro, como condição
para homo
ologação daa licitação.
7.4. Para comprovaação da qu
ualificação econômico
o‐financeira
a: certidão negativa de
d falência,,
expedida p
pelo cartórrio distribuidor da com
marca da sede da pesssoa jurídicca ou de exxecução dee
pessoa física, de acorrdo com o inciso II do artigo 31 da Lei nº 8.6
666/93, com
m data de emissão
e
de,,
no máximo
o, 60 (sessenta) dias, co
ontados da data previssta para sesssão públicaa deste Preggão.
7.5. Para comprovaçção do disp
posto no incc. XXXIII do
o art. 7º da Constituiçãão Federal: declaração
o
de que a empresa não
n emprega em trabbalho notu
urno, perigo
oso ou ins alubre, me
enor de 18
8
(dezoito) aanos ou, em
m qualquerr trabalho, menor de 16 (dezessseis) anos, salvo na co
ondição dee
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aprendiz, a partir de 14
1 (quatorze) anos, a qqual deverá ser assinad
da por quem
m possua po
oderes paraa
representáá‐la em juíízo ou foraa dele, com
mprovando‐se esta co
ondição, poodendo utiilizar‐se do
o
modelo co
onstante do Anexo VII deste
d
Edital .
7.6. Juntaamente com
m os docum
mentos connstantes ne
este item, o fornecedoor, mesmo cadastrado
o
junto ao Ceertificado de
d Registro Cadastral, ddeverá apre
esentar declaração de que a empresa não see
encontra d
declarada in
nidônea para licitar e contratar com
c
o Pode
er Público oou suspensaa do direito
o
de licitar o
ou contrataar com a Administraçã
A
ão Pública,, conforme modelo coonstante do
o Anexo VII
deste Editaal.
7.7. Das disposições gerais
g
sobre
e a habilitaçção
pe de apoiio consultará o CAFIM
MP – Cadasstro de Fornecedoress
7.7.1. O prregoeiro e//ou a equip
Impedidoss de Licitarr com a Administraçã
A
ão, com a finalidade
e de se veerificar a situação do
o
fornecedor.
7.7.2. O forrnecedor, detentor
d
do Certificadoo de Registrro Cadastral, emitido p elo Portal de
d Comprass
do Estado
o de Minas Gerais, poderá ap resentá‐lo para utilizzar‐se do(ss) documen
nto(s) nelee
descrito(s), em substittuição aos documento
d
os exigidos, desde que dentro
d
de sseu prazo de
e vigência.
7.7.3. Na hipótese de os documentos descrittos no certiificado de que
q trata o ssubitem 7.7
7.2 estarem
m
com a datta de vigên
ncia vencid
da, será asssegurado ao
a forneced
dor, já caddastrado, o direito dee
apresentarr documenttação atualizada e reguularizada naa própria sessão do preegão.
7.7.4. Serão
o analisado
os no certiificado de que trata o subitem 7.7.2 som
mente os documentoss
exigidos paara este cerrtame, send
do desconsidderados tod
dos os outro
os documenntos.
7.7.5. Sob pena de inaabilitação, em todos oos documen
ntos aprese
entados parra habilitaçãão deverão
o
constar o n
nome do fornecedor, o número doo CNPJ e o endereço
e
re
espectivo.
7.7.6. Se a licitante figgurar como estabeleci mento mattriz, todos os
o documenntos deverãão estar em
m
nome da m
matriz; se estabelecimento filial, ttodos os do
ocumentos deverão esstar em nom
me da filial,,
exceto aqu
ueles docum
mentos que forem emittidos somen
nte em nom
me da matriiz;
7.7.7. Será inabilitada a licitante que
q deixar dde apresentar quaisqu
uer dos docuumentos exxigidos paraa
a habilitaçãão ou apressentá‐los em
m desacord o com o esttabelecido neste
n
edita l.
7.7.8. Declaarações falsas sujeitarão a licitaante às san
nções previistas em leei e especiaalmente ass
previstas n
no item 13 deste
d
edital.
7.7.9. Para fins de hab
bilitação, a verificação em sítios oficiais
o
de órgãos
ó
e enttidades con
nstitui meio
o
legal de prrova, sendo
o que a ausê
ência de quualquer doccumento de habilitaçãoo passível de
d consulta,,
durante a sessão, pelo sistema eletrô nico (inclu
uindo interrnet ou ooutros proggramas dee
computado
or), não acaarretará a in
nabilitação dda licitante.
7.7.10. Na hipótese do
d subitem
m anterior, o pregoeirro fará a consulta
c
noo ato da sessão paraa
averiguar a regularid
dade fiscal do forneccedor e providenciará
á a impresssão dos documentoss
necessário
os à compro
ovação das exigências
e
dde habilitaçãão.
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7.7.11. Os documento
os provenie
entes da innternet terãão sua auttenticidade certificadaa junto aoss
sítios dos ó
órgãos emisssores, paraa fins de habbilitação.
7.7.12. Parra fins de co
onferência, o pregoeiroo reserva‐se o direito de exigir oss originais de
d todos oss
documento
os apresenttados em fo
otocópias.
7.7.13. A aautenticação
o dos documentos podderá ser feiita por cartório compeetente, pelo
o pregoeiro
o
o da equipe
e de apoio, à vista doss originais, no ato de aabertura daa sessão do
o
ou qualqueer membro
pregão.
7.7.14. As ME’s e as EPP’s deverão aprese ntar toda a documenttação exigidda para a habilitação,
h
,
inclusive o
os documen
ntos comprrobatórios da regularidade fiscal, mesmo qque estes apresentem
a
m
alguma resstrição.
7.7.14.1. H
Havendo reestrição na comprovaçã
c
ão da regullaridade fisccal, será asssegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial correspoonderá ao momento
m
em
e que o p roponente apresentarr
e lances, prorrogáveiss por igual período, a
preço infeerior ao meenor preço ofertado nna etapa de
critério da Adminisstração Pública, paraa regularização da documentaação, pagaamento ou
u
parcelameento de déb
bito, e emisssão de eveentuais certtidões nega
ativas ou poositivas com
m efeito dee
certidão neegativa.
7.7.14.2. A prorrogaação do prazo
p
paraa regularizaação fiscal dependerrá de requerimento,,
devidamen
nte fundamentado, a ser dirigido aao pregoeirro.
7.7.14.3. EEntende‐se por tempe
estivo o reqquerimento
o apresentado dentro ddos 2 (dois) dias úteiss
inicialmentte concedid
dos.
7.7.14.4. A não reggularização da docum
mentação, no prazo previsto nneste item,, implicaráá
decadênciaa do direito
o à contratação, sem prrejuízo das sanções cab
bíveis.
7.7.15. Tod
dos os docu
umentos de
everão ter vvigência até o dia pre
evisto para realização do pregão;;
inexistindo
o esse prazo
o, reputar‐se‐ão válido s por 90 (no
oventa) diass, contadoss de sua exp
pedição.
8. O Tribunal manterrá em seu poder
p
os en velopes de habilitação
o das licitanntes classificcadas até o
terceiro luggar por 60 (sessenta)
(
dias.
d
9. RECURSSOS
9.1. Declarrada a venccedora, quaalquer licitaante poderrá manifestar imediataa e motivadamente a
intenção d
de recorrer,, cuja síntesse será lavrrada em ataa, sendo co
oncedido o prazo de 3 (três) diass
úteis para apresentaçção das razõ
ões de recu rso, ficando
o as demaiss licitantes, desde logo
o, intimadass
c
a correr do término do prazo do
o
para apressentar conttra‐razões, por igual pprazo, que começará
recorrentee, sendo‐lhees assegurad
da vista imeediata dos autos.
a
9.2. A licitaante poderáá apresentaar as razõess do recurso
o no ato do pregão, as quais serão
o reduzidass
a termo naa respectivaa ata, ficand
do todas as demais licittantes desde logo intim
madas para apresentarr
contra‐razõ
ões no prazzo de 3 (três) dias útei s, contadoss da lavratura da ata, ssendo‐lhes asseguradaa
vista imediiata dos auttos.
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9.3. A faltaa de manifeestação imediata e mottivada da liccitante impo
ortará a deccadência do
o direito dee
recurso.
9.4. Os reccursos deverão ser decididos no p razo de 5 (ccinco) dias úteis.
ú
9.5. O aco
olhimento de recurso
o importarrá a invaliidação ape
enas dos aatos insusccetíveis dee
aproveitam
mento.
9.6. O resu
ultado do recurso
r
seráá divulgadoo no portal do Tribunal de Justiçça Militar na
n internet,,
WWW.tjmm
mg.jus.br e comunicado
c
o a todas ass licitantes via
v fax ou co
orreio eletrrônico.
10.

ADJJUDICAÇÃO
O E HOMOLLOGAÇÃO

10.1. Inexistindo manifestação
m
o recursal, o pregoeiro adjudiccará o objjeto da licitação à(s))
licitante(s) vencedoraa(s), com a posterior hhomologaçãão do resulttado pelo PPresidente do
d Tribunall
de Justiça Militar.
10.2. Deccididos os recursos porventura
p
interposto
os e consttatada a reegularidade
e dos atoss
procedimeentais, o Presidente
P
udicação e
do Tribunnal de Justtiça Militarr homologaará a adju
determinará a contrattação.
11.

DO LOCAL E DO PRAZO DE
D ENTREGA
A

11.1. O p
prazo de en
ntrega do objeto
o
será de até 30 (trinta)
(
diass úteis apóss a entrega da nota dee
empenho àà(s) licitantee(s) vencedora(s).
11.1.1. O p
prazo previssto neste ite
em poderá ser prorroggado por accordo entree as partes, desde quee
justificadam
mente.
11.2. Não
o será aceita entrega parcelada, devendo ser
s entregu
ues pela(s) licitante(s) vencedoraa
todos os itens constan
ntes do resp
pectivo lotee.
11.3. A eentrega devverá ser fe
eita no Tribbunal de Justiça Milittar, à Rua Aimorés, 698,
6
Bairro
o
Funcionários, em Belo
o Horizonte, em horári o previame
ente ajustad
do.
12.

DO RECEBIMENTO

12.1. Os produtos/sserviços serãão recebidoos na formaa prevista no
n art. 73, innciso II, da Lei Federall
nº 8.666/993.
12.2. O recebimento
o dos produ
utos pelo Trribunal não exclui a ressponsabilidaade civil da empresa a
eles relativva.
13.

DO PAGAMEN
NTO

d
s desta lici tação serão pagas através da D
Diretoria Exxecutiva dee
13.1. As despesas decorrentes
Finanças d
do Tribunal de Justiçça Militar ddo Estado de Minas Gerais ou em estabelecimento
o
bancário, n
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da entrega deefinitiva do material e
apresentaçção de hábil documentto fiscal.
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13.2. Em caso de irregularidaades na e missão do documentto fiscal, oou troca de
d produto
o
insatisfatório, o prazo
o de pagame
ento será coontado a paartir da regu
ularização ddos mesmoss.
13.3. Parra facilidadee de pagam
mento, soliciita‐se a indicação do número
n
da conta banccária, nomee
do banco e agência.
13.4. As despesas decorrentes desta licitaação correrãão pela dotação orçam
mentária “1051 02 061
1
ureza de de
espesa “3399039”, item
m de despessa “27”, fonnte de recursos “60” e
734 4355 00001”, natu
procedênccia “1”.
14.

DASS PENALIDA
ADES

14.1. As licitantes participante
p
s desta Liciitação e, prrincipalmen
nte, a(s) lici tante(s) vencedora(s),,
sujeitar‐se‐á(ão), no que coube
er, às penaalidades prrevistas no Capítulo IV da Lei Federal nºº
8.666/93.
14.2. A reecusa injusttificada em retirar o innstrumento
o equivalentte dentro ddos prazos de
d 5 (cinto))
dias úteis, a contarr da comu
unicação dda Gerênciaa Administtrativa do Tribunal, caracterizaa
descumprimento totaal da obrigação assum
mida, sujeittando a licitante venccedora às penalidades
p
s
legais, conforme art. 81
8 da Lei Fe
ederal nº 8.6666/93.
14.2.1. O d
disposto aciima não se aplica às liicitantes co
onvocadas que
q não aceeitarem a contratação
c
o
nas mesmaas condiçõees da primeira colocadaa, inclusive quanto ao preço e praazo.
14.3. A recusa da licitante ven
ncedora em
m entregar os materiais, dentro ddo prazo esstabelecido
o
neste editaal, caracteriizará o desccumprimentto da obrigaação.
14.4. Pelaa inexecuçãão total ou
u parcial doo objeto liccitado, o Trribunal de JJustiça Miliitar poderáá
aplicar à licitante ven
ncedora as seguintes
s
s anções, garrantido o direito ao coontraditório
o e à amplaa
defesa:
14.4.1. ad
dvertência, que será ap
plicada sem
mpre por esccrito;
14.4.2. m
multa;
14.4.3. su
uspensão teemporária de
d participaação em liccitação e im
mpediment o de contratar com a
Administraação Pública, nos term
mos dos artts. 24, 25 e 26 do Deccreto Estaddual nº 44.4
431/2006 e
suas posteeriores alterrações;
14.4.4. deeclaração de
d inidoneidade paraa licitar ou
u contratar com a A
Administraçãão Pública,,
enquanto perdurarem
m os motivo
os determin antes da pu
unição e não for proceddido ao ressarcimento
o
dos prejuízzos decorrentes da inadimplência do fornece
edor.
14.5. Ficaam estabeleecidos os se
eguintes perrcentuais de multa:
14.5.1. 0,,3% (três déécimos porr cento) po r dia, até o trigésimo dia de atrraso, sobre o valor do
o
fornecimen
nto não reaalizado;
14.5.2. 200% (vinte por
p cento) sobre
s
o vallor do fornecimento não
n realizaddo, no caso
o de atraso
o
superior a 30 (trinta) dias,
d
com a conseqüennte rescisão
o contratual;
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14.6. O vvalor máxim
mo das multtas não podderá excede
er, cumulativamente, a 10% (dez por cento))
do valor daa proposta atualizado.
a
14.7. A sanção de multa
m
poderrá ser aplicaada cumulativamente com as dem
mais sançõe
es previstass
neste item
m, de acord
do com a gravidade d a infração, observada a ampla ddefesa, no prazo de 5
(cinco) diass úteis, a co
ontar da intimação do aato.
14.8. O TTribunal ficaa desde já autorizado, eem caráter irrevogável, a efetuar do pagame
ento devido
o
à contratada a deduçção dos valores corresspondentess à multa, independenntemente de
d qualquerr
aviso ou no
otificação.
14.9. Quaando a licitaante venced
dora se recuusar a entre
egar o objetto, o Tribunnal reserva‐se o direito
o
de convoccar as licitaantes remaanescentes,, na ordem
m da classificação, ouu revogar a licitação,,
independeentemente das
d sançõess administraativas previstas neste edital.
e
14.10. A liicitante que deixar de
e entregar a documen
ntação exig
gida para o certame, apresentarr
documentaação falsa, ensejar o re
etardamentto da execução de seu objeto, nãoo mantiver a proposta,,
falhar ou ffraudar na execução do
d contratoo, comportaar‐se de mo
odo inidôneeo ou come
eter fraudee
fiscal, ficarrá impedidaa de licitar e contratarr com a Adm
ministração
o Pública, peelo prazo de até cinco
o
anos, sem prejuízo daas multas prrevistas nesste edital e das
d demais cominaçõees legais.
15. ESCLA
ARECIMENTO
OS E IMPUG
GNAÇÃO AO
O EDITAL
15.1. Atéé o quinto dia útil após a publiccação do aviso
a
deste edital, quaalquer pesssoa poderáá
solicitar essclarecimen
ntos, provid
dências ouu impugnar o presentte edital, m
mediante petição
p
porr
escrito, pro
otocolada no
n Tribunal de Justiça M
Militar.
15.2. O p
pregoeiro deecidirá sobrre a petiçãoo no prazo de
d 24 (vinte e quatro) hhoras.
15.3. Casso a impuggnação sejaa acolhida,, ou os essclarecimen
ntos ou proovidências solicitadoss
determinem alteraçõees no editall, será desiggnada nova data para a realizaçãoo do pregão.
16. DISPO
OSIÇÕES GER
RAIS
16.1. O P
PREGÃO será realizado
o pelo preggoeiro Wesslei Batista da Silva e pela equipe de apoio
o
composta pelos servvidores Maaria Beatriiz Andrade
e Carvalho, Giovani V
Viana Men
ndes, Annyy
Margareth
h Pereira Lucas e Aurisson Ferreir a de Siqueira, sendo eventuais
e
suubstituiçõess efetuadass
na forma p
prevista nass Portarias nºs
n 511/20110 e 567/20
011 deste Trribunal.
16.2. As empresas e/ou
e
representantes quue adquirirem o instru
umento connvocatório via
v Internett
e tiverem iinteresse em
m participar do certam
me, obrigam
m‐se a acompanhar as ppublicaçõess referentess
ao processo no sítio
o www.tjmmg.jus.br e publicaçõ
ões no Diárrio Eletrôn ico da Justtiça Militarr
ossíveis alteerações e avvisos.
quando forr o caso, com vista a po
16.3. A(s) licitante(ss) vencedora(s) deveráá(ão) aprese
entar, no prrazo máxim
mo de 48 ho
oras, após a
adjudicaçãão do objeto
o, a proposta de preçoos, contendo o preço normal
n
de m
mercado do
o objeto e o
preço resu
ultante da dedução
d
do ICMS de toodos os iten
ns que comp
põem a prooposta, com
m os valoress
finais de seeu lance.
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16.4. A eentrega da proposta implica, auttomaticame
ente, na acceitação táccita e irretratável dass
condições de participação, não
o sendo váálida qualquer alegação de dessconhecime
ento ou dee
ignorância das condições estabellecidas nestte edital.
16.5. Serrá dada vistta aos prop
ponentes in teressados,, tanto das Propostas Comerciaiss como doss
Documentos de Habilitação, apre
esentados nna sessão.
pregoeiro, no
n interesse
e da Adminnistração, poderá
p
relevvar omissõees puramen
nte formaiss
16.6. O p
observadas na docum
mentação e proposta, desde que não contra
ariem a leggislação vigente e não
o
compromeetam a lisura da licitaçãão.
16.7. É ffacultada ao pregoeiro ou à auutoridade superior, em
m qualquerr fase da licitação, a
promoção de diligênccia destinad
da a esclareecer ou a co
omplementtar a instruçção do processo, bem
m
como soliicitar a órrgãos com
mpetentes a elaboraçção de pa
areceres téécnicos destinados a
fundamenttar as decissões, vedad
da a juntadaa de docum
mento ou in
nformação que deveriam constarr
originariam
mente do en
nvelope de proposta o u de habilittação.
16.8. É vvedado à licitante retiirar sua prooposta ou parte dela, após a a bertura da sessão do
o
pregão.
16.9. O o
objeto da presente licitação podeerá sofrer acréscimos ou
o supressõões conform
me previsto
o
nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal
F
8.6666/93, sendo os preçoss unitários uusados paraa cálculo dee
eventuais aacréscimos ou deduções de quanttitativos.
16.10. É veedado à ven
ncedora sub
bcontratar ttotal ou parrcialmente o fornecimeento do objjeto.
16.11. A p
presente licitação som
mente podderá ser re
evogada po
or razões dde interessse público,,
decorrentee de fato supervenien
nte devidam
mente comp
provado ou
u anulada, nno todo ou
u em parte,,
por ilegalid
dade, de ofíício ou por provocaçãoo de terceiros, mediante parecer eescrito e de
evidamentee
comprovad
do.
16.12. Se, por qualqu
uer motivo,, não houveer expedien
nte no Tribunal de Jusstiça Militar nas datass
previstas p
para entregga e/ou abertura dos eenvelopes de
d proposta
a e de habil itação, com
mo também
m
dos prazoss de recurso
os, estas ficaarão autom
maticamente
e prorrogadas para o d ia útil subse
eqüente.
16.13. São
o anexos do
o presente edital:
e
a) ANEXO I – Especificcação do ob
bjeto da Liciitação;
b) ANEXO II – Modelo
o de Creden
nciamento;
c) ANEXO III – Modelo
o de Declarração de qu e cumpre os
o requisitoss de habilitaação;
d) ANEXO IV – Modelo de Propossta Comerccial;
o de Declaraação de enqquadramento ME e EPP;
e) ANEXO V – Modelo
f) ANEXO VI – Modelo de Declarração;
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração art. 77º, XXXIII, CR/88;
h) ANEXO VIII – Termo de Referê
ência;
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16.14. Em caso de dú
úvidas, informações pooderão ser obtidas atrravés do tellefone (31) 3274‐1566
6
ou pessoallmente no Tribunal de
e Justiça Miilitar, no ho
orário das 09h00min
0
ààs 18h00min
n horas, dee
segunda a sexta‐feira.
Belo Horizo
onte, 19 dee outubro de
e 2011.

Juuiz Jadir Silvva
Presidente
e
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ANEXO I
ESPECIF ICAÇÃO DO
O OBJETO
ITE
EM

QUANT
TIDADE

DESCRIÇÃO
LOTE 1

60

Office STANDART 2010 OLP NL Gov

02
2

15
58

SYYMANTEC END
DPOINT PROTE
ECTION 12.1 PPER
U SER RENEWAL ESSENTIAL GOV BAND A 36
m
meses de man
nutenção conttados a partir de
21/12/2011.

03

1

W
Windows Servver 2008 R2 Std OLP NL Goov

04
4

1

Visio Pro
P 2010 OLP NL Gov

01

LOTE 2

01

1

E‐dooc Engine VCLL Single Develo
oper Licence vv3.x (
without source) sem
m o fonte
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ANEXO II
MODELO D
DE CREDENCIAMENTO

Atravéss do presente, credennciamos o(a) Sr.(a) ..................... ...................................,,
portador(aa) da Cédula de Identidaade n.º ............................................ e CPF n.ºº
................................................, a participar
p
ddo Procedim
mento Licitatório nº 06//2011 instaaurado pelo
o
dade de Preegão Presen
ncial, sob o
Tribunal dee Justiça Militar do Esttado de Mi nas Gerais, na modalid
nº 04/20111, na quaalidade de REPRESENTTANTE LEG
GAL, outorg
gando‐lhe plenos pod
deres paraa
pronunciarr‐se em nome da emprresa ......................................................, CNPJ n.ºº
............................................, bem
m como for mular prop
postas, oferrtar lances,, oferecer recursos, e
praticar todos os dem
mais atos ine
erentes ao ccertame.

........................ ..., ............ de ....................... de 22011.

..................... ..........................................
Assinatura
A
ddo dirigente
e da empressa
.....................................................................
Nome do dirigente da empresa

Obs.:
1. caso o contrato so
ocial ou o estatuto d
determinem
m que mais de uma ppessoa deva
a assinar o
credenciam
mento, a falta
f
de qu
ualquer um
ma delas invalida o documentoo para os fins deste
e
procedimeento licitató
ório.
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ANEXO III
MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO
D
DECLARAÇÃ
ÃO
A
empresaa
.......................................................................,
CNPJ
C
nºº
..............................., ciente
c
das normas doo edital, declara, sob
b as penas da lei, qu
ue cumpriu
u
fielmente todos os requisitos
r
de
d comprovvação para habilitação
o no Proceddimento Liccitatório nºº
06/2011 – modalidad
sob o nº 04/2011, pro
de Pregão Presencial,
P
omovido peelo Tribunal de Justiçaa
Militar do
o Estado de Minas Geraais, ciente dda obrigatorriedade de declarar
d
ocoorrências po
osteriores.

Data e locaal
_____________________________
____________
Assinatura do Represeentante legal da empreesa
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ANEXO IV
MODELO
M
DEE PROPOSTA
A COMERCIA
AL
PR
ROPOSTA CO
OMERCIAL
P
Procediment
to Licitatórioo Nº 06/2011
1 ‐ Pregão Pre
esencial nº 004/2011
TIPO
O: Menor Pre
eço por Lote
Dados a con
nstar na propo
osta
Razão Social
CNPJ
Endereço

Preenchiment
P
to pelo propo
onente

Telefone/Faax
Nome do reesponsável p/aassinatura
da Autorizaçção de Comprra
Identidade d
do Signatário
Nacionalidade do Signatáário
CPF do Signaatário

OBJETO
O
Lote

Ittem

Quantid
dade

Especificação

PREÇO
O UNITÁRIO

PREÇO TOTA
AL

1
TOTTAL DO LOTE 1

R$

TOTTAL DO LOTE 2

R$

2

(...)

(...)

(...)

Validade daa proposta: Mínima
M
de 60
0 (dias).
Prazo de En
ntrega: até 30
0 dias úteis após
a
a emisssão da Nota de
d Empenho
o
Local e dataa ____________________
______________________
___________
______
Assinatura d
do representtante legal da empresa ____________
___________
_____________________
__________
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ANEXO V
MODELO
O DE DECLAR
RAÇÃO DE EN
NQUADRAMEENTO MICRO
OEMPRESA OU
O EMPRESA
A DE PEQUEN
NO PORTE

D
DECLARAÇÃ
ÃO
_ , CNPJ nº ___________
__________
_, sediada ((endereço completo),
c
A empresaa ___________________
declara, so
ob as penas da lei, que se enquadrra como ___
__________
____________, assim definida nos
termos do art. 3º, inciiso ____, daa Lei Compl ementar federal n. 123
3, de 14.12..2006.

Local e datta
_____________________________
____________________
__________
_
(Nome, carrgo e assina
atura do rep
presentantee legal ou prrocurador)
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ANEXO VI
MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO

A empresaa _______________ decclara, sob as
a penas daa Lei, e na forma
f
do §
2º, artigo 332, da Lei 8.666/93
8
e suas
s
alteraçções posteriores, que, até a preseente data, não
n existem
m
fatos supervenientes e impeditivvos para su a participaçção no Proccedimento Licitatório nº 06/2011
1
– Pregão P
Presencial nº 04/2011, do Tribunaal de Justiçaa Militar e que
q não pessa contra si declaração
o
de inidoneeidade expedida por Órrgão da Adm
ministração Pública de qualquer eesfera de Go
overno.
DECLARA, também, q ue se comp
promete a in
nformar a oocorrência de
d qualquerr
fato imped
ditivo posterior a estta declaraç ão que intterfira nos dados connstantes do
os registross
cadastrais do Estado de Minas Gerais, incclusive em relação ao porte do fornecedorr declarado
o
acima.

_________
______, ______ de ____
______ de 2011.
2

________
____________________
__________
_________
(Reepresentantte legal – Iddentidade – CPF/CNPJ do
d declarannte)
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ANEXO VIII
MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO
(Cump
primento ao
o inciso XXXXIII do Artigo
o 7º da Con
nstituição Feederal)

PESSOA JU
URÍDICA
Ref.: Proceedimento Licitatório nº 06/11
(nome da eempresa), CPF/CNPJ
C
nºº ________________, por
p interméd
dio de seu rrepresentan
nte
legal o(a) SSr(a). (nomee do repressentante), pportador(a) da Carteira
a de Identiddade nº____
_________,,
DECLARA, para fins do
d disposto no inciso V do art. 27
7 da Lei nº 8.666, de 21 de junh
ho de 1993,,
acrescido p
pela Lei nº 9.854, de 27
2 de outubbro de 1999
9, que não emprega m
menor de de
ezoito anoss
em trabalh
ho noturno, perigoso ou
o insalubree e não emp
prega menor de dezessseis anos.
Ressalva: eemprega meenor, a parttir de quatoorze anos, na condição de aprendiiz ( ).
_________________, _____
_
de __
________ d e 2011.
_____________________________
__________________
(Nome – Id
dentidade – CPF/CNPJ do declarannte)
Observação: em caso afirmativo,, assinalar a ressalva accima.
PESSOA FÍS
ÍSICA
Ref.: Proceedimento Licitatório nº 06/11
(nome do
o licitante), portador(a) da Cartteira de Id
dentidade nº_____________, e do
d CPF nºº
___________, DECLARA, para finss do dispostto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21
2 de junho
o
de 1993, aacrescido pela
p
Lei nº 9.854, de 227 de outu
ubro de 199
99, que nã o empregaa menor dee
dezoito anos em trabaalho noturn
no, perigosoo ou insalub
bre e não em
mprega mennor de deze
esseis anos.
Ressalva: eemprega meenor, a parttir de quatoorze anos, na condição de aprendiiz ( ).
_________________, _____
_
de __
________ d e 2011.
_____________________________
__________________
(Nome – Id
dentidade – CPF)
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ANEXO VIII
TERMO
O DE REFER
RÊNCIA

O
1. OBJETO
quisição de licenças de uso de softtware, confforme detalhado:
1.1. Aq
ITEM

DESCCRIÇÃO

Qua
ant.

1

Office STANDA
ART 2010 OLP NL Gov
SYM
MANTEC EN
NDPOINT PR
ROTECTION 12.1 PER USER RENEW
WAL ESSENTTIAL
GOV BAND A 36
3 meses de manutençção contados a partir de
d 21/12/20011.
Win
ndows Server 2008 R2 Std OLP NLL Gov
Visiio Pro 2010
0 OLP NL Go
ov
E‐doc Engine VCL
V Single Developer
D
Liicence v3.x ( without source) sem
mo
fonte

60
0

2
3
4
5

158
1
1
1

OBS.: Sugeerimos, s.m..j., que sejam estruturaados 2(doiss) lotes, sendo:
Lote 1: iten
ns 1 ao 4
Lote 2: item
m5
2. JUSTIFICATIVA
Item
m 1: Usamo
os nas estaçções de traabalho da Ju
ustiça Milita
ar a suíte M
MS Office ‐ com editorr
de texto (W
Word), plan
nilha eletrô
ônica (Excel ), gerenciador de men
nsagens (O utlook) e software dee
apresentaçções (PowerPoint), de
d modo que, para fins de licenciame nto e pad
dronização,,
necessitam
mos de mais 60 (sesse
enta) licençças do apliccativo, haja vista tambbém que ass máquinass
doadas pelo CNJ ao TJJMMG não vieram com
m licença de
e MSOffice.
Item
m 2: Os serrvidores de dados e esstações de trabalho
t
da Justiça Millitar estão atualmente
a
e
usando o antivírus Syymantec En
ndpoint Prootection. O mesmo te
em atendiddo satisfatoriamente à
demanda. As licençass de uso são por períoodos determ
minados, que pode seer de um, dois
d ou trêss
anos, confforme aquiisição. Na última com
mpra foram
m cobertas 31 máquinnas do nossso parquee
tecnológico
o, atingind
do, então, 100% de cobertura. Com a prrevisão de expiração agora em
m
21/12/20111, precisam
mos comprar mais 158 licenças de três anos de
d uso.
Item
m 3: precisaamos licenciar mais um
m servidor de
d dados para colocar eem produçãão.
Item
m 4: O Visio
o é um pro
ograma de ddiagramação para o Windows
W
qu e usa vetorres gráficoss
na criação e visualizaçção de informações di versas. Com
m isso, pode
emos criar ddiagramas complexos,,
o sempre em dia co
om aquilo que se paassa na instituição, ggerenciando
o projetos,,
deixando‐o
coordenan
ndo funcionários, dentrre outros.
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Item 5: Aplicativo
o solicitado pelos nosssos analistaas de sistem
mas para coonfecção de
e relatórioss
em excel, word, jpeg, dentre ou
utros a parttir dos siste
emas de folha de pagaamento e de
d recursoss
humanos implantado,, obviamentte servindoo para outro
os sistemas na platafor ma Delphi.

3. DAS ESSPECIFICAÇÕ
ÕES TÉCNIC
CAS
Já perfeitamente esclarecido
e
no item 1 ddo presente
e documentto.

RTE TÉCNICO
O
4. SUPOR
As emp
presas fabrricantes dos softwaress citados tê
êm um sup
porte padrãão de pós‐vvendas quee
atende perrfeitamentee nossa dem
manda, não havendo ne
ecessidade de detalha mento em edital.
e
5. OBRIGA
AÇÕES DA CONTRATA
C
ADA
São as obrigações de praxe na venda de produtos e serviços.
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