PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Tribunal do Estado Democrático de Direito

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
PELA EMPRESA VALSPE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013
ASSUNTO: PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS EM 20/11/2013,
via e-mail: “licitacao@tjmmg.jus.br”
Conforme item 15.3 do Edital, “Na presente licitação, o licitante terá, até às
18:00 horas do dia 26/novembro/2013 (TERÇA-FEIRA), para apresentar sua
impugnação a este Edital, ou solicitar esclarecimentos.”
Portanto, tempestivos os pedidos de esclarecimentos.
Ressalto que a formulação dos 02 [dois] questionamentos apresentados pela
referida empresa encontra-se em anexo.
Neste sentido, seguem as respostas aos questionamentos:

RESPOSTA ao 1º QUESTIONAMENTO: Conforme o item 7.7.9 do Edital:
7.7.9: Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de
órgãos e entidades constitui meio legal de prova, sendo
que a ausência de qualquer documento de habilitação
passível de consulta, durante a sessão, pelo sistema
eletrônico (incluindo internet ou outros programas de
computador), não acarretará a inabilitação da licitante.
Isso quer dizer que, para fins de habilitação, caso se constate a ausência de
algum documento da licitante, a Pregoeira fará a consulta eletrônica no ato da sessão,
como dispõe também o item 7.7.10 do Edital, DESDE QUE TAL DOCUMENTO SEJA
PASSÍVEL DE CONSULTA VIA INTERNET. Nesse caso, feita a consulta e constatada a
regularidade da licitante, esta não será inabilitada.
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RESPOSTA ao 2º QUESTIONAMENTO: O EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI
RETIFICADO, conforme disponibilização de um NOVO EDITAL no site deste Tribunal
em 19/11/2013.
Neste sentido, conforme os itens 11.1 e 11.1.1, o prazo máximo é 31 de
dezembro de 2013:

11.1-O prazo de entrega do objeto desta Licitação, incluindo todas
as etapas necessárias, será nos termos estabelecidos no
TERMO DE REFERÊNCIA [ANEXO I DESTE EDITAL].
11.1.1-O prazo máximo previsto no Termo de Referência é de 31
DE DEZEMBRO DE 2013.

São estes, pois, as respostas aos pedidos de esclarecimento por ora
apresentados.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013.

Vaneide Cristina da Cruz
Pregoeira

