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PRO
OCEDIMENTTO LICITATÓR
RIO Nº 09/2011
PREGÃO PPRESENCIAL Nº 07/2011
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es dos Santoos
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TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
PRO
OCEDIMENTTO LICITATÓR
RIO Nº 09/2011
PREGÃO P RESENCIAL Nº
N 07/2011
O TRIBUNA
AL DE JUSTIÇA
A MILITAR DO
D ESTADO D
DE MINAS GERAIS,
G
órgão
o do Poder J udiciário, co
om endereço
o
à Rua Aimo
orés, nº 698 ‐ Funcionário
os ‐ CEP nº 330.140‐070 ‐ Belo Horizo
onte ‐ MG, innscrito no CN
NPJ sob o nºº
16.866.394//0001‐03, isento de insccrição estaduual, torna pú
úblico aos interessados ddo ramo perrtinente quee
promoverá,, para REGISSTRO DE PRE
EÇOS, a LICITTAÇÃO na mo
odalidade PR
REGÃO PRESSENCIAL, pelo critério dee
MENOR PREÇO POR ITEEM, sob a reggência da Leei Federal nº 10.520/2002
2, das Leis Esstaduais nº 13.994/2001
1
1
e 14.167/22002, da Leii Compleme
entar Federaal nº 123/2006, dos Decretos Estaaduais nº 44.630/2007,
4
,
44.786/20008, 44.787/2
2008 e 44.4
431/06 (alteerado pelos Decretos nº 44.515/20007, nº 44.629/2007 e
44.787/20008), pela Reso
olução TJMM
MG nº 71/20 08, e pelas Portarias
P
nº 311/2004
3
e 5511/2010 de
este Tribunall
e, subsidiarriamente, peela Lei Federal n.º 8.666//93, e suas alterações,
a
e pelas condiições estabe
elecidas pelo
o
presente ed
dital, cujo ob
bjeto se desccreve abaixoo e, em minú
úcias, no Ane
exo I deste eedital, que de
ele faz partee
integrante e inseparáveel.
1. OBJETO
O
1.1. Consttitui objeto da presente
e licitação o REGISTRO DE
D PREÇOS para
p
futura e eventual aquisição
a
dee
equipamenttos de inforrmática para
a a Justiça M
Militar, confo
orme especificações conntidas no An
nexo I destee
edital.
2. CONDIÇ
ÇÕES DE PAR
RTICIPAÇÃO
2.1.
Pod
derão particiipar da pressente licitaçção os intere
essados que
e atenderem
m a todas as exigênciass
constantes deste Edital..
2.2.

Não
o poderá parrticipar da prresente licitaação:

a) consórciio de empressa, qualquer que seja suaa forma de constituição;
b) empresaa ou sociedad
de estrangeira;
c) pessoa física ou ju
urídica que for declaraada suspensa de contratar junto a qualque
er órgão daa
Administraçção Pública Estadual;
E
d) pessoa ffísica ou juríd
dica que for declarada i nidônea parra licitar ou contratar
c
junnto a qualqu
uer órgão daa
administraçção direta ou
o indireta Federal,
F
Estaadual ou Municipal, enquanto perddurarem os motivos daa
punição ou até que sejaa promovida a reabilitaçãão perante a própria auto
oridade que aplicou a pe
enalidade;
u
e) pessoa ffísica ou juríídica que tivver contrato rescindido com órgão da Administtração Públicca direta ou
indireta, po
or inadimplên
ncia;
f) empresaa que estiverr sob processso de falênci a;
g) pessoa ffísica ou juríd
dica cujo objeto social nãão seja pertin
nente e compatível com o objeto dessta licitação;
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h) empresaa que possuir sócio, diretor ou respoonsável que tenha tido vínculo
v
emprregatício com
m o Tribunall
de Justiça M
Militar há meenos de 180 (cento
(
e oiteenta) dias, an
nteriores à data da publiccação deste Edital;
i) pessoa ffísica ou juríd
dica que inco
orrer em out ros impedim
mentos previsstos em lei.
2.2.1. A nãão observân
ncia das veda
ações contid as neste item
m é de inteirra responsabbilidade da liicitante que,,
pelo descum
mprimento, sujeita‐se
s
às penalidadess cabíveis.
2.3.
A p
participação neste certtame implic a aceitação
o de todas as condiçõões estabele
ecidas nestee
instrumento
o convocatório.
3. ENTREGA DOS ENVEELOPES
3.1. Os envelopes “PROPOSTA
A COMERCCIAL” e “HABILITAÇÃ
“
ÃO” deverãão ser indevassáveis,,
hermeticam
mente fechados e entre
egues ao p regoeiro, naa sessão pú
ública de abbertura deste certame,,
conforme eendereço, diaa e horário especificadoss abaixo.
H
MG
LOCAL: Ruaa Aimorés, nºº 698 ‐ Belo Horizonte/M
DATA: 13 de dezembro de 2011
HORÁRIO: 110 horas
PREGOEIRO
O: Roselmiriaam Rodrigues dos Santoss
3.1.1. Os eenvelopes deeverão ainda
a indicar em sua parte exxterna e fron
ntal os seguinntes dizeres:
a)

no envelope
e de PROPOSSTA COMERC
CIAL:

T
TRIBUNAL
DE
E JUSTIÇA M ILITAR DO ESTADO DE MINAS
M
GERA
AIS
LICITA
AÇÃO Nº 09/2011
MODA
ALIDADE: PR EGÃO PRESEENCIAL Nº 07
7/2011
PROPOSTA COMERCIAL

b)

no envelope
e de HABILITTAÇÃO:

T
TRIBUNAL
DE
E JUSTIÇA M ILITAR DO ESTADO DE MINAS
M
GERA
AIS
LICITA
AÇÃO Nº 09/2011
MODA
ALIDADE: PR EGÃO PRESEENCIAL Nº 07
7/2011
HABILITAÇÃO
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3.2. O Tribunal de Justiça Militarr do Estado de Minas Gerais não se
e responsabiilizará por envelopes dee
“Proposta C
Comercial” e “Habilitaçã
ão” que não sejam entre
egues ao pregoeiro desiignado, no local, data e
horário defiinidos neste edital.
4. CREDENCIAMENTO
nício da sessãão, o propon
nente, ou se u representaante legalme
ente constituuído, deverá apresentar‐‐
4.1. No in
se ao prego
oeiro para creedenciamento, devidameente munido
o de docume
ento que exppressamente o credenciee
a participarr do certamee, ofertar lan
nces e a respponder pela representad
da. Poderá, ppara tanto, utilizar‐se
u
do
o
modelo de ccredenciameento constan
nte do Anexoo II.
4.2. Caso o credenciaado seja sóccio ou particcipante da empresa,
e
é indispensáveel que se co
omprove porr
er detentor de
d poderes qque o habilite
e a formularr
meio de documento oriiginal ou auttenticado, naa ocasião, se
lances e praaticar todos os
o demais attos inerentess ao certame
e, em nome da
d empresa.
4.3. O creedenciado deeverá compa
arecer à ses são portand
do a carteira de identidaade, procuração (públicaa
ou particulaar) e contraato social ou
u documentoo equivalentte que comprove poderres do outo
organte paraa
exercer direeitos e assum
mir obrigaçõe
es em nome da empresa.
4.4. A legitimidade daa representação será dem
monstrada por
p um dos documentos
d
abaixo, no seu
s prazo dee
validade e n
na abrangênccia de seu ob
bjeto:
a) Instrumeento de man
ndato público
o;
b) Instrumeento de mandato partticular, assi nado por dirigente,
d
sócio ou prooprietário da
d empresaa
proponentee, com firma reconhecida
a em cartóri o. Neste casso, deverá se
er apresenta da cópia auttenticada do
o
respectivo eestatuto, con
ntrato sociall ou ato con stitutivo, e da
d última altteração estattutária ou co
ontratual ou
u
da respectivva consolidação, no qual sejam expr essos os pod
deres para exercer direittos e assumir obrigaçõess
em decorrêência de tal in
nvestidura;
c) Documeento original ou autenticcado, em viggor, de consttituição da empresa,
e
quaando se trattar de sócio,,
administrad
dor ou direto
or.
4.5. Em see tratando de
d Microemp
presa – ME oou Empresa de Pequeno
o Porte – EP P, a compro
ovação destaa
condição seerá efetuadaa mediante certidão ex pedida pela Junta Comercial e devverá ocorrer quando do
o
credenciam
mento, sob peena de não aplicação
a
doss efeitos da Lei
L Complem
mentar nº 1233/2006.
4.6. Não sserão admitiidos mais de um credencciado por em
mpresa, nem um único crredenciado para
p
mais dee
uma empreesa.
4.7. Consiiderando que o credenciiamento ocoorre em fase preliminar à habilitaçãoo das empressas, deverão
o
os represen
ntantes portar em mãoss a documenntação previssta no subite
em 4.4 destee edital, não
o devendo a
mesma ser colocada dentro do enve
elope de “Haabilitação”.
RIAMENTE, juntamente com o credeenciamento,, declaração
o
4.8. Deverá ser aindaa entregue, OBRIGATOR
a
estar cciente das normas contidas neste eddital e que atende todoss
emitida pela proponentte, na qual afirma
os requisito
os de comprrovação de habilitação
h
ssolicitados no item 7 de
este edital. A declaração
o poderá serr
feita conforrme o modello constante do Anexo IIII.
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4.8.1. As M
ME’s e EPP’s devem faze
er constar d a declaração
o a que se refere o iteem 4.5, se fo
or o caso, a
restrição daa documentação exigida
a, para efeit o de comprovação de regularidade
r
fiscal, sob pena de serr
consideradaa inabilitada neste procedimento, se m prejuízo das
d demais penalidades ccabíveis.
4.9.

O praazo para cred
denciamento
o encerra‐se no momentto da aberturra da sessão do pregão.

5. PROPOSSTA COMERC
CIAL
5.1. A pro
oposta deveerá ser elabo
orada de foorma clara, em
e papel timbrado da empresa prroponente e
atender aoss seguintes requisitos:
5.1.1. Estar preferencialmente datillografada ouu impressa, com
c
páginas rubricadas, sendo a última assinadaa
pelo repressentante legaal da empresa, sem emeendas, rasuras, ressalvass, entrelinha s ou omissões, salvo se,,
inequivocad
damente, taais falhas não acarretaarem lesões ao direito das demaiis licitantes,, prejuízo à
Administraçção Pública ou
o não imped
direm a exatta compreen
nsão de seu conteúdo,
c
deevendo conte
er:
a) razão so
ocial, númeero do CNPJJ, endereçoo completo, número do telefone e do fax da
d empresaa
proponentee, observand
do‐se que o CNPJ da licittante deveráá ser o mesm
mo que consstará da nota
a fiscal a serr
emitida pelaa empresa vencedora de
esta licitaçãoo, após a entrrega de seu objeto;
o
b) especificcações e características detalhadas ddo produto, que identifiquem o prooduto ofertad
do, a fim dee
que o prego
oeiro possa facilmente
f
co
onstatar quee as especificcações deste edital foram
m atendidas;
c) preço un
nitário e totaal dos itens, em moeda ccorrente do País,
P
com 2 (duas)
(
casas decimais ap
pós a vírgula,,
podendo seer utilizado o modelo con
nstante do A nexo IV destte edital;
d) prazo dee validade de
d proposta, não inferio r a 60 (sessenta) dias, contados
c
daa data estipu
ulada para a
entrega doss envelopes;
e) data e aassinatura do representante legal dda empresa, com identifficação de sseu nome lo
ogo abaixo a
assinatura.
preços propo
ostos deverã
ão vir incluíddos todos os tributos, encargos sociaais e quaisqu
uer ônus quee
5.1.2. Nos p
porventura possam reccair sobre o atendimentto do objeto
o da presente licitação, oos quais fica
arão a cargo
o
única e excllusivamente da proponente.
5.1.2.1. Oss licitantes estabelecidos
e
s no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICCMS, conform
me dispõe o
Decreto nº 43.349, de 30
3 de maio de
d 2003, reggulamentado
o pela Resolu
ução Conjun ta 3.458, de
e 22 de julho
o
de 2003, deevendo cotar os preços sem a inclussão do ICMSS, com exceçção das micrro e pequena
as empresass
optantes peelo SIMPLES MINAS que devem
d
cotarr os produtos com o preçço normal.
5.1.2.2. Ass propostas comerciais
c
de
d empresas não incluídaas na situaçã
ão anterior ddeverão consstar além do
o
preço de m
mercado dos produtos, o preço resulttante da incllusão do ICM
MS conferidaa, que será o preço a serr
considerado
o para julgam
mento.
5.1.3. Consiideram‐se in
ncluídas na proposta todaas as despesas necessárias à entregaa do objeto.
5.2. Após a abertura das prop
postas não será admittido cancela
amento, incclusão ou exclusão
e
dee
documento
os, retirada da
d proposta ou alteraçãoo nas suas condições,
c
so
ob pena de inclusão do licitante no
o
Cadastro dee Fornecedorres Impedido
os de Licitar e contratar com
c
a Admin
nistração Pú blica Estadual, instituído
o
pela Lei nº 113.994/2001
1.
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5.3. As prropostas não
o poderão im
mpor condiçõões ou conter opções, somente
s
senndo admitida
as propostass
que ofertem
m apenas um
ma cotação para cada item
m do objeto desta licitação.
5.4.

Em caaso de diverggência entre
e o preço uni tário e o pre
eço total, pre
evalecerá o ppreço unitário.

5.5.
Junttamente com
m a propostta, o licitantee deverá apresentar as certificaçõess e declarações exigidass
nas especifficações consstantes do Anexo
A
I, quaando for o caso,
c
e docu
umento(s) coontendo a especificação
e
o
clara, comp
pleta e minucciosa do prod
duto cotado,, informando
o a marca, o modelo e o ffabricante.
5.5.1. Enteende‐se porr documento(s) a docuumentação técnica
t
oficial do fabriicante do equipamento
o
ofertado, seeja em meio eletrônico ou
o materializzada em pape
el.
5.6. O licittante poderáá cotar um ittem ou mais .
6. SESSÃO DO PREGÃO
O
6.1. No diaa, hora e loccal designados para a seessão públicca do pregão
o, será feitoo o credenciamento doss
participantees, identificaação dos representantes das empresas proponen
ntes e o recoolhimento do
os envelopess
de propostaa comercial e de habilitaçção.
6.2. Após o credenciam
mento, o pre
egoeiro declaarará aberta a sessão do PREGÃO, e não mais aceitará novoss
proponentees.
6.3. Classifiicação das propostas
p
comerciais
6.3.1. Aberttos os envelo
opes de Prop
postas Comeerciais, estass serão analissadas a fim dde que seja verificado
v
see
foram aten
ndidas as especificaçõe
e
es e condi ções estabe
elecidas neste edital e seus ane
exos, sendo
o
imediatameente desclasssificadas as propostas
p
quue estiverem
m em desacorrdo.
6.3.2. O preegoeiro classsificará o autor da propoosta de men
nor preço to
otal por item
m e aqueles que tenham
m
apresentado propostass em valoress sucessivos e superiore
es em até 10%
1
(dez poor cento) à proposta dee
menor preçço, para participarem da rodada de laances verbais.
6.3.3. Se nãão houver, no
n mínimo, 3 (três) propoostas de pre
eços nas condições definnidas no item
m anterior, o
pregoeiro cclassificará as
a melhoress propostas,, em ordem
m crescente de valor, aaté o máxim
mo de três,,
quaisquer q
que sejam os preços ofe
erecidos nas propostas apresentadas
a
s, para que sseus autoress participem
m
dos lances vverbais.
6.3.4. Havendo empatee entre prop
postas de prreços que se enquadrem
m nas hipótteses descrittas nos doiss
subitens anteriores, esssas serão classsificadas.
6.3.5. Será desclassificaada a propostta que:
a) apresenttar preços simbólicos,
s
irrisórios ou de valor ze
ero, incompa
atíveis com os preços de
d mercado,,
superestimaados ou manifestamente inexeqüíveeis, assim co
onsiderados nos termos do disposto
o no § 3º do
o
art. 44 e incciso I e II do art.
a 48, da Le
ei Federal nº 8.666/93;
b) for apressentada em desacordo com este edittal.
6.4. Lancess verbais
6.4.1. Seráá dada oportunidade para nova dissputa entre as licitantes classificaddas, por meiio de lancess
verbais, ind
dividuais e su
ucessivos, de
e valores disttintos e men
nores que o último
ú
lance ofertado, in
niciando‐se a
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rodada de lances a partir do auto
or da propossta classificaada de maior preço, segguido pelos demais, em
m
ordem decrrescente.
6.4.2. Os llances verbaais deverão ser dados connsiderando‐sse o valor do item.
6.4.3. Não
o caberá retrratação dos lances ofertaados.
6.4.4. Se d
duas ou maiss propostas, em absolutaa igualdade de
d condiçõess, ficarem em
mpatadas, se
erá realizado
o
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentaçãão dos lancess.
m apresentar lance verbbal, quando convocada
c
pelo pregoeirro, implicará na exclusão
o
6.4.5. A desistência em
do licitante da etapa dee lances verb
bais e na maanutenção do último pre
eço apresenttado por ele,, para efeito
o
de posterior ordenação das proposttas.
6.4.6. A rod
dada de lancces verbais se
erá repetida quantas vezzes o pregoeiro consideraar necessário
o.
6.5. Julgam
mento
6.5.1.

O critério de ju
ulgamento será o de MEENOR PREÇO
O POR ITEM.

e
compeetitiva e ord
denadas as ofertas, o pregoeiro examinará
e
a
6.5.2.
Deeclarada encerrada a etapa
aceitabilidade da primeira classificada, quanto aao objeto e valor,
v
decidin
ndo motivad amente a respeito.
6.5.2.1. Caso não se reaalize lance ve
erbal, será veerificada a conformidade
e entre a prooposta escritta de menorr
preço e o vaalor estimado da contrattação.
6.5.2.2. Havvendo apenaas uma ofertta e desde qque atenda a todos os te
ermos destee edital e qu
ue seu preço
o
seja compaatível com o valor estim
mado da coontratação, esta poderá
á ser aceita,, podendo o pregoeiro
o
negociar paara obter melhores condiições.
6.5.3.
Seendo aceitávvel a oferta de
d menor prreço, será ab
berto o enve
elope contenndo a docum
mentação dee
habilitação do licitante que a tiver formulado, ppara confirmaação da sua condição
c
habbilitatória.
pós a fase dee lances, se a proposta m
mais bem claassificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP
P
6.5.4.
Ap
e houver prroposta apreesentada po
or ME ou EPPP até 5% superior à melhor propostta, estará co
onfigurado o
empate preevisto no art.. 44, §2º, da Lei Complem
mentar nº 12
23/2006.
6.5.4.1. Oco
orrendo o em
mpate, proce
eder‐se‐á da seguinte forrma:
6.5.4.1.1. a ME ou EPP mais bem classificada sserá convocaada para, no
o prazo de 5 (cinco) min
nutos após o
encerramen
nto dos lan
nces verbaiss, apresentaar nova pro
oposta de preço
p
inferiior àquela consideradaa
classificada em 1º lugarr no certame, sob pena dde preclusão do exercício do mesmo ddireito;
6.5.4.1.2. nãão sendo vencedora a ME
M ou EPP m
mais bem claassificada, na forma do subitem antterior, serão
o
convocadass as demais ME
M ou EPP re
emanescent es cujas propostas esteja
am dentro ddo limite esta
abelecido no
o
caput destaa condição, na
n ordem classificatória, para o exerccício do mesm
mo direito.
6.5.4.2. No caso de equ
uivalência dos valores aapresentados pelas ME e EPP que sse encontrem no limitee
estabelecido no caput desta
d
condiçção, será rea lizado sorteiio entre elass para que see identifique
e aquela quee
primeiro po
oderá apreseentar melhorr proposta.
6.5.5.
Naa hipótese de
d não contra
atação nos ttermos previstos na cond
dição anterioor, o objeto licitado seráá
adjudicado em favor da proposta cla
assificada em
m 1º lugar naa etapa de la
ances.
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6.5.6.
Co
onstatado o atendimen
nto pleno ààs exigências deste edital, será deeclarado o proponentee
vencedor, ssendo‐lhe ad
djudicado o objeto,
o
obseervadas as disposições da Lei Compllementar nº 123/2006 e
do Decreto Estadual nº 44.630/2007
7.
nte não aten
nder às exiggências habilitatórias, o
6.5.7.
See a propostaa não for aceitável ou se a licitan
pregoeiro eexaminará ass ofertas subseqüentes, na ordem de
d classificação, e assim
m sucessivam
mente, até a
apuração dee uma propo
osta que aten
nda ao edita l, sendo o re
espectivo licitante habilittado declarad
do vencedorr
e a ele adjudicado o objjeto desta liccitação.
purada a meelhor proposta que ate nda ao edital, o pregoe
eiro poderá negociar pa
ara que sejaa
6.5.8.
Ap
obtido um m
melhor preço
o.
6.5.9. A critério do pregoeiro,
p
após apuraçção do vencedor, pode
erá ser abeerta rodada
a de lancess
intermediárrios para efeito de classifficação dos ddemais licitantes.
6.5.10. O liicitante deteentor da me
elhor oferta deverá enccaminhar ao pregoeiro, no prazo máximo
m
de 2
(dois) dias ú
úteis, a prop
posta de pre
eços ajustadaa ao valor fiinal de seu lance, contenndo o preço
o unitário dee
todos os iteens que comp
põem a prop
posta.
6.5.11. Da sessão do pregão
p
lavrar‐se‐á ata ciircunstanciad
da, na qual serão registtrados todoss os atos do
o
procedimen
nto e as ocorrências rele
evantes e quue, ao final, será
s
assinada pelo pregooeiro, equipe
e de apoio e
licitantes prresentes.
7. HABILITA
AÇÃO
7.1. Encerrrada a etap
pa competitiva e orden adas as ofertas, o preg
goeiro compprovará as co
ondições dee
habilitação do autor da melhor oferta, quee será realizada por meio
m
de connsulta ao Cadastro
C
dee
Fornecedorres Impedido
os de Licitarr e Contrata r com a Administração Pública Estaadual – CAFFIMP, e pelaa
análise dos documentoss a seguir rellacionados, qque deverão constar do envelope
e
de habilitação.
7.2.

o Jurídica:
Para a Habilitação

a) no caso de Empresárrio, o registro comercial;
b) no caso de Sociedades Empresárrias, estatutoo ou contrato
o social em vigor,
v
devidaamente registrado;
c) no caso de Sociedad
des Simples, a inscrição ddo ato consttitutivo, acom
mpanhada dde prova de diretoria
d
em
m
exercício;
d) no caso de ME ou EPP,
E
declaração, sob as penas da le
ei, de que se
e enquadra ccomo micro
oempresa ou
u
empresa dee pequeno po
orte, conform
me o caso, aassim definidas de acordo
o com os inccisos I e II do artigo 3º daa
Lei Complem
mentar Fedeeral nº 123/0
06, observan do o modelo
o no Anexo V deste editaal.
7.2.1. Na hiipótese das alíneas “b” e “c” do subbitem 7.2 oss documento
os deverão eestar acomp
panhados dee
todas as aalterações ou
o da conso
olidação resspectiva, bem como, no caso de sociedades por ações,,
acompanhaados dos doccumentos de eleição de sseus adminisstradores.
7.3.

Para comprovaçãão da Regularidade Fiscall:

o no Cadastro Nacional de
d Pessoas Juurídicas – CN
NPJ;
a) inscrição

9

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
b) certidão negativa emitida
e
pelo
o órgão com
mpetente qu
ue demonstre regulariddade junto às
à Fazendass
Públicas esttadual e mun
nicipal de seu
u domicílio oou sede;
c) Certidão
o Conjunta de
d Débitos relativos a ttributos fed
derais e à Dívida Ativa da União, emitida
e
pelaa
Secretaria d
da Receita Feederal para comprovação
c
o de regularidade junto à Fazenda Púública Nacion
nal;
d) certificad
do emitido pela
p Caixa Ecconômica Feederal para comprovação
c
o de regulariidade junto ao
a Fundo dee
Garantia po
or Tempo de Serviço ‐ FGTS;
e) certidão negativa dee débito, ou prova equivvalente, que comprove regularidade de situação
o para com a
Seguridade Social, ou ainda
a
prova de garantiaa do juízo co
om valor sufficiente paraa pagamento
o do débito,,
quando em
m litígio, paraa comprovaçção de regu laridade junto ao Institu
uto Naciona l da Segurid
dade Social ‐
INSS.
7.3.1. No ccaso de forn
necedor não
o inscrito noo cadastro de
d contribuin
ntes do Estaado de Minas Gerais, o
mesmo devverá apresen
ntar, ainda, declaração
d
dee que não possui nenhum débito peerante a Faze
enda Públicaa
deste Estad
do, o que seerá objeto de
d conferênccia, pelo pregoeiro, com
mo condiçãoo para homo
ologação daa
licitação.
nceira: certid
dão negativaa de falênciia, expedidaa
7.4. Para comprovaçãão da qualifficação econnômico‐finan
pelo cartóriio distribuido
or da comarcca da sede d a pessoa jurídica ou de execução
e
de pessoa física, de acordo
o
com o incisso II do artiggo 31 da Lei nº 8.666/933, com data de emissão de, no máxximo, 60 (sesssenta) dias,,
contados daa data previssta para sessão pública ddeste Pregão.
7.5. Para comprovaçãão do disposto no inc. XXXXIII do art. 7º da Constiituição Fede ral: declaraçção de que a
empresa nãão emprega em trabalho
o noturno, pperigoso ou insalubre, menor
m
de 188 (dezoito) anos
a
ou, em
m
qualquer trabalho, men
nor de 16 (de
ezesseis) anoos, salvo na condição de
e aprendiz, a partir de 14 (quatorze))
anos, a quaal deverá seer assinada por quem ppossua pode
eres para re
epresentá‐la em juízo ou fora dele,,
comprovando‐se esta co
ondição, pod
dendo utilizaar‐se do mod
delo constantte do Anexo VII deste Ed
dital.
ecedor, mesm
mo cadastra
ado junto ao
o
7.6. Juntaamente com os documentos constanntes neste ittem, o forne
Certificado de Registro
o Cadastral, deverá aprresentar declaração de que a em presa não se encontraa
declarada inidônea para licitar e contratar coom o Poderr Público ou
u suspensa ddo direito de
d licitar ou
u
contratar co
om a Adminiistração Pública, conform
me modelo constante do Anexo VI deeste Edital.
7.7. Das dissposições gerais sobre a habilitação
7.7.1. O preegoeiro e/ou
u a equipe de
e apoio conssultará o CAFIMP – Cada
astro de Fornnecedores Im
mpedidos dee
Licitar com a Administraação, com a finalidade dee se verificarr a situação do
d fornecedoor.
ertificado dee Registro Cadastral, emittido pelo Po rtal de Comp
pras, poderáá
7.7.2. O forrnecedor, detentor do Ce
apresentá‐lo para utilizaar‐se do(s) documento(ss) nele descriito(s), em substituição aoos documenttos exigidos,,
dentro de seeu prazo de vigência.
v
desde que d
7.7.3. Na hiipótese de os
o documenttos descritoss no certificado de que trata o subiteem 7.7.2 esttarem com a
data de viigência vencida, será assegurado
a
ao fornece
edor, já cad
dastrado, o direito de apresentarr
documentação atualizad
da e regulariizada na pró pria sessão do
d pregão.
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7.7.4. Serão
o analisados no certificado de que trrata o subite
em 7.7.2 som
mente os doocumentos exigidos
e
paraa
este certam
me, sendo desconsiderados todos os ooutros documentos.
7.7.5. Sob p
pena de inab
bilitação, em todos os doocumentos apresentados
a
s para habilittação deverã
ão constar o
nome do fo
ornecedor, o número do CNPJ
C
e o enddereço respe
ectivo.
7.7.6. Se a llicitante figu
urar como estabelecimennto matriz, to
odos os docu
umentos devverão estar em
e nome daa
matriz; se eestabelecimeento filial, to
odos os doccumentos de
everão estarr em nome dda filial, excceto aqueless
documento
os que forem emitidos somente em nnome da mattriz.
7.7.7. Será inabilitada a licitante que
q deixar dde apresentar quaisquer dos docum
mentos exiggidos para a
habilitação ou apresenttá‐los em dessacordo com
m o estabeleccido neste ed
dital.
7.7.8. Declaarações falsaas sujeitarão o licitante ààs sanções previstas
p
em lei e especiialmente as previstas no
o
item 14 desste edital.
7.7.9. Para fins de habilitação, a verificação em
m sítios oficiaais de órgãoss e entidadess constitui meio
m
legal dee
prova, send
do que a ausência de qua
alquer docum
mento de haabilitação passível de connsulta, duran
nte a sessão,,
pelo sistem
ma eletrônicco (incluindo
o internet oou outros programas
p
de
d computaador), não acarretará
a
a
inabilitação
o da licitante..
7.7.10. Na hipótese do
o subitem an
nterior, o prregoeiro faráá a consulta no ato da ssessão para averiguar a
regularidade fiscal do fo
ornecedor e providencia rá a impresssão dos docu
umentos neccessários à co
omprovação
o
das exigênccias de habilittação.
7.7.11. Os documentoss provenienttes da internnet terão sua autenticidade certificaada junto ao
os sítios doss
órgãos emisssores, para fins de habillitação.
7.7.12. Paraa fins de co
onferência, o pregoeiroo reserva‐se
e o direito de
d exigir oss originais de
d todos oss
documento
os apresentad
dos em fotoccópias.
7.7.13. A aautenticação dos docum
mentos podeerá ser feitaa por cartórrio competeente, pelo pregoeiro ou
u
qualquer membro da eq
quipe de apo
oio, à vista doos originais, no ato de ab
bertura da seessão do pre
egão.
7.7.14. As M
ME’s e as EPP’s deverão apresentar ttoda a docum
mentação exxigida para a habilitação,, inclusive oss
documento
os comprobattórios da reggularidade fisscal, mesmo que estes apresentem aalguma restrição.
7.7.14.1. H
Havendo resstrição na co
omprovação da regularid
dade fiscal, será
s
assegurrado o prazo
o de 2 (dois))
dias úteis, ccujo termo in
nicial corresp
ponderá ao m
momento em
m que o prop
ponente apreesentar preço inferior ao
o
menor preçço ofertado na etapa de
d lances, prrorrogáveis por igual pe
eríodo, a cr itério da Ad
dministração
o
Pública, para regularização da do
ocumentaçãoo, pagamentto ou parce
elamento dee débito, e emissão dee
eventuais ceertidões neggativas ou po
ositivas com efeito de cerrtidão negativa.
7.7.14.2. A prorrogação do prazo
o para regu larização fisscal depende
erá de requuerimento, devidamente
d
e
fundamentaado, a ser dirigido ao pre
egoeiro.
7.7.14.3. EEntende‐se por tempestivo o reqquerimento apresentado
o dentro ddos 2 (dois)) dias úteiss
inicialmentee concedidoss.
7.7.14.4. A não regulaarização da documentaçção, no prazo previsto neste
n
item, i mplicará decadência do
o
direito à contratação, seem prejuízo das sanções cabíveis.
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7.7.15. Tod
dos os docum
mentos deverão ter vigênncia até o diaa previsto pa
ara realizaçã o do pregão; inexistindo
o
esse prazo, reputar‐se‐ãão válidos po
or 90 (noven ta) dias, contados de sua
a expedição.
nterá em se
eu poder os envelopes de habilitação dos licitaantes classifficadas, pelo
o
7.7.16. O TTribunal man
prazo de viggência da Ataa de Registro
o de Preços, devendo as empresas re
etirá‐los apóss este períod
do, sob penaa
de inutilizaçção dos mesmos.
8. RECURSO
OS
8.1. Declaraada a venced
dora, qualqu
uer licitante ppoderá manifestar imediata e motivaadamente a intenção dee
recorrer, cu
uja síntese seerá lavrada em
e ata, send o concedido
o o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
o
das razões de recurso, ficando os demais
d
licitaantes, desde logo, intima
ados para appresentar co
ontra‐razões,,
omeçará a correr do térrmino do prazo do recorrente, senddo‐lhes asseggurada vistaa
por igual prazo, que co
imediata do
os autos.
8.2. O licitaante poderá apresentar as
a razões do recurso no ato do pregã
ão, as quais sserão reduziidas a termo
o
na respectivva ata, ficand
do todas as demais
d
licitaantes desde logo intimadas para apreesentar contra‐razões no
o
prazo de 3 ((três) dias útteis, contado
os da lavratu ra da ata, sendo‐lhes asssegurada vistta imediata dos
d autos.
8.3. A falta de manifesttação imedia
ata e motivadda do licitantte importará
á a decadênccia do direito
o de recurso.
ursos deverãão ser decidid
dos no prazoo de 5 (cinco
o) dias úteis.
8.4. Os recu
8.5. O acolh
himento de recurso
r
impo
ortará a invaalidação apen
nas dos atos insuscetívei s de aproveiitamento.
8.6. O resultado do reccurso será divulgado meediante afixaação no quad
dro de avisoos do Tribuna
al de Justiçaa
Militar e comunicado a todas as licittantes via faxx ou correio eletrônico.
9. ADJUDIC
CAÇÃO E HO
OMOLOGAÇÃ
ÃO
9.1. Inexistindo manifeestação recu
ursal, o preegoeiro adju
udicará o objeto
o
da liicitação à(s)) licitante(s))
vencedora(ss), com a posterior homo
ologação do resultado pe
elo Presidentte do Tribunnal de Justiça Militar.
9.2. Decidid
dos os recurrsos porventura interposstos e constaatada a regularidade doss atos proced
dimentais, o
Presidente do Tribunal de
d Justiça Militar homoloogará a adjudicação e de
eterminará a contratação
o.
OS
10.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1. Hom
mologado o resultado da
d licitação, respeitadass a ordem de
d classifica ção e a qua
antidade dee
fornecedorees a serem registrados, o Tribunal coonvocará os interessados
i
s para, no praazo de 3 (trê
ês) dias úteiss
contados daa data do reccebimento da convocaçãão, assinar a Ata de Regisstro de Preçoos.
10.2. Pod
derá a propo
osta do licitante ser descclassificada até a assinatu
ura da Ata dde Registro de
d Preços, see
tiver o Tribu
unal conheciimento de fa
ato ou circunnstância supe
erveniente que desabonee sua regularridade fiscal,,
jurídica, qu
ualificação técnica e/o
ou econômiico‐financeira. Neste caso, poderáá ser proccedida novaa
classificação
o, efetuando
o‐se a convocação das liccitantes remanescentes classificadas
c
até o terceiro lugar, em
m
ordem crescente de preeços.
10.3. Apó
ós a publicaçção da Ata do
o Registro d e Preços no Diário da Justiça Militarr Eletrônico, poderão serr
emitidas "A
Autorização de
d Compra" dentro
d
do prrazo de validade do Regisstro.

122

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
10.4. A A
Ata de Registtro de Preço
os não obrigaa o Tribunall a adquirir os
o produtos nela registrrados nem a
firmar contratações nass quantidade
es estimadass, podendo realizar
r
licitação específicca para aquisição de um
m
ou mais iten
ns, obedecid
da legislação pertinente, hipótese em
m que, em igu
ualdade de ccondições, o beneficiário
o
do registro terá preferêência.
10.4.1. O d
direito de preeferência de
e que trata o subitem an
nterior poderá ser exerccido pelo ben
neficiário do
o
registro quando o Trib
bunal optar pela aquisiçção do obje
eto cujo preço está reg istrado por outro meio
o
legalmente permitido, que
q não a Atta de Registrro de Preços,, e o preço cotado nestee for igual ou
u superior ao
o
registrado.
10.5. Seráá realizada pesquisa
p
de mercado anttes de qualq
quer contrata
ação mediannte o registro
o de preços,,
para que po
ossa ser evid
denciada a co
onveniência ou não da compra
c
por intermédio ddesse sistema, durante o
período de validade da respectiva Ata.
A
r
ttornar‐se su
uperior ao praticado
p
noo mercado, o Tribunall
10.6. Se o preço inicialmente registrado
negociará com o forneccedor sua red
dução.
10.7. Se o preço de mercado
m
torrnar‐se supeerior ao regisstrado, o forrnecedor, anntes de ser convocado
c
a
assinar a A
Autorização de Compra, poderá reqquerer, por escrito, o cancelament
c
to do registrro, devendo
o
anexar ao rrequerimento comprovantes, tais coomo notas fiscais de aqu
uisição de maatérias‐primas e lista dee
preços de faabricantes, de
d que não é possível cum
mprir as exiggências da Atta de Registrro de Preços..
10.8. Oco
orrendo o caancelamento
o previsto noo item 10.7, o fornecedo
or ficará exoonerado da aplicação
a
daa
penalidade..
10.9. Can
ncelados os registros,
r
no
os termos prrevisto no ite
em 10.7, o Tribunal
T
podderá convoca
ar os demaiss
fornecedorees, na ordem
m de classificação, visanddo igual oporrtunidade de negociação .
10.10. Não
o havendo êxito
ê
nas ne
egociações, o Tribunal procederá
p
à revogação da Ata de Registro dee
Preços.
Ata constarãão, também, as obrigaçõees do Tribun
nal e dos Forn
necedores.
10.11. Da A
10.12. A viigência da atta será de 12
2 (doze) mes es, contadoss a partir da data de sua assinatura, podendo
p
serr
prorrogada por igual peeríodo, nos te
ermos do artt. 14 do Decrreto Estadua
al nº 44.787//2008.
ostas e havenndo prorrogação da ata,,
10.13. Deccorridos 12 (doze) mesess da data de apresentaçãão das propo
os preços poderão ser reajustados
r
pela
p variaçãoo do IGPM (FFGV) acumulado do períoodo, ou outro índice quee
o substitua..
11.DO LOCA
AL E DO PRA
AZO DE ENTR
REGA
11.1. O p
prazo de en
ntrega dos equipamento
e
os será de até
a 30 (trinta) dias conttados da no
otificação do
o
Tribunal.
prazo previssto neste item poderá ser prorroggado por accordo entree as partes, desde quee
11.1.1. O p
justificadam
mente.
11.2. A eentrega devverá ser feita no Tribuunal de Jusstiça Militar, à Rua Aiimorés, nº 698, Bairro
o
Funcionário
os, em Belo Horizonte,
H
em
m horário prreviamente ajustado.
a
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11.3. As contratações decorrentes deste reggistro de prreços observvarão a ordeem de classsificação e a
capacidade de abastecim
mento dos fo
ornecedoress.
12.DAS CON
NDIÇÕES GERAIS RELATIVAS AOS EQ
QUIPAMENTOS
12.1. Tod
dos os equip
pamentos fo
ornecidos e seus compo
onentes deverão ser noovos e de prrimeiro uso,,
estarem pro
ontos para utilização
u
e acondicionad
a
dos adequadamente em caixa lacrad a de fábrica, de forma a
propiciar co
ompleta segu
urança duran
nte o transpoorte.
12.2. No ato da entreega dos equiipamentos, ddeverão ser fornecidos os
o originais ddos manuais técnicos do
o
usuário e d
de referência contendo
o todas as eespecificaçõe
es e instruçções para innstalação, co
onfiguração,,
operação e administração (quando aplicáveis), ttodos atualizzados.
ntregues tod
dos os itens acessórios de
d hardware
e e softwaree necessário
os à perfeitaa
12.3. Devverão ser en
instalação e funcionam
mento dos eq
quipamentoss, incluindo, quando for o caso, cabbos, adaptadores AC/DC,,
mídias de drivers e demais
d
iten
ns necessári os para insstalação e funcionamennto dos eq
quipamentoss
adquiridos, em plena compatibilid
ade com ass especificaçções constan
c
ntes na espeecificação do
o Anexo I e
recomendadas pelo fab
bricante.
12.4. Não
o serão aceittos equipam
mentos ou coomponentess descontinu
uados pelo fa
fabricante atté a data daa
abertura daas propostas.
12.5. O prazo mínimo
o e as condiçções de garanntia a serem observadoss para cada t ipo de equip
pamento são
o
os informad
dos na respectiva especifficação contiida no Anexo
o I.
13.DO PAGA
AMENTO
13.1. As d
despesas decorrentes de
esta licitaçãoo serão pagaas através da
a Diretoria EExecutiva de Finanças do
o
Tribunal dee Justiça Millitar do Esta
ado de Minaas Gerais ou
u em estabelecimento bbancário, no prazo de 5
(cinco) diass úteis contaados a partirr da entrega definitiva do
d material e apresentaçção de hábil documento
o
fiscal.
ento fiscal, ou
o troca de pproduto insa
atisfatório, o
13.2. Em caso de irreegularidades na emissãoo do docume
prazo de paagamento será contado a partir da reegularização dos mesmoss.
13.3. Paraa facilidade de
d pagamen
nto, solicita‐sse a indicação do número
o da conta bbancária, nom
me do banco
o
e agência.
14.DAS PEN
NALIDADES
14.1. As llicitantes participantes desta
d
Licitaçãão e, princip
palmente, a(s) licitante(ss) vencedora
a(s), sujeitar‐‐
se‐á(ão), no
o que couberr, às penalida
ades previstaas no Capítulo IV da Lei Federal
F
nº 8. 666/93.
14.2. A reecusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, o contrato oou retirar o instrumento
o
equivalentee dentro doss prazos de 3 (três) dias úteis, em se tratando da
d Ata, e dee 5 (cinto) dias úteis noss
demais casos, a con
ntar da co
omunicação da Gerên
ncia Administrativa doo Tribunal, caracterizaa
mento total da obrigaçã
ão assumidaa, sujeitando
o a licitante
e vencedoraa às penalid
dades legais,,
descumprim
conforme art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
8
disposto acim
ma não se aplica
a
às liccitantes convvocadas que
e não aceitaarem a conttratação nass
14.2.1. O d
mesmas con
ndições da primeira
p
colo
ocada, inclusiive quanto ao preço e prrazo.
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14.3. A reecusa da liccitante vencedora em eentregar os materiais, dentro do prrazo estabellecido nestee
edital, caraccterizará o descumprime
ento da obriggação.
14.4. Pelaa inexecução
o total ou parcial do obbjeto licitado
o, o Tribunal de Justiça Militar pode
erá aplicar à
licitante ven
ncedora as seguintes san
nções, garanttido o direito
o ao contraditório e à am
mpla defesa:
14.4.1.

ad
dvertência, que
q será apliccada sempree por escrito;;

14.4.2.

multa;

uspensão teemporária de
d participa ção em liccitação e im
mpedimentoo de contra
atar com a
14.4.3. su
Administraçção Pública, nos termos dos arts. 24, 25 e 26
6 do Decretto Estadual nº 44.431/2
2006 e suass
posteriores alterações;
14.4.4. deeclaração dee inidoneida
ade para liciitar ou conttratar com a Administraação Pública
a, enquanto
o
perdurarem
m os motivos determina
antes da punnição e não for procedido ao ressaarcimento dos prejuízoss
decorrentess da inadimp
plência do fornecedor.
14.5.

Ficaam estabeleccidos os segu
uintes percenntuais de mu
ulta:

14.5.1. 0,3% (três déécimos por cento) porr dia, até o trigésimo dia de atrraso, sobre o valor do
o
fornecimento não realizzado;
or cento) sob
bre o valor ddo fornecime
ento não realizado, no caaso de atraso superior a
14.5.2. 200% (vinte po
30 (trinta) d
dias, com a conseqüente rescisão conntratual;
14.6. O valor máximo
o das multas não poderáá exceder, cu
umulativame
ente, a 10% ((dez por cen
nto) do valorr
da propostaa atualizado.
14.7. A saanção de multa poderá ser aplicadaa cumulativaamente com as demais sanções pre
evistas nestee
item, de aco
ordo com a gravidade da
a infração, oobservada a ampla
a
defesa, no prazo dde 5 (cinco) dias úteis, a
contar da in
ntimação do ato.
14.8. O TTribunal fica desde já autorizado, eem caráter irrevogável,
i
a efetuar ddo pagamento devido à
contratada a dedução dos valores corresponddentes à mu
ulta, indepen
ndentementee de qualqu
uer aviso ou
u
notificação..
14.9. Quaando a licitan
nte vencedo
ora se recusaar a entregarr os materiaiis, o Tribunaal reserva‐se o direito dee
convocar as licitantees remanescentes, naa ordem da classificação, ou revogar a licitação,,
independen
ntemente daas sanções ad
dministrativaas previstas neste
n
edital.
14.10. A llicitante que deixar de entregar a docume
entação exig
gida para o certame, apresentarr
documentação falsa, en
nsejar o reta
ardamento dda execução de seu obje
eto, não manntiver a prop
posta, falharr
ou fraudar na execuçãão do contra
ato, comporrtar‐se de modo
m
inidône
eo ou comeeter fraude fiscal, ficaráá
impedida dee licitar e contratar com a Administr ação Públicaa, pelo prazo de até cincoo anos, sem prejuízo dass
multas prevvistas neste edital
e
e das demais
d
comi nações legaiis.
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15. ESCLAR
RECIMENTOS E IMPUGN
NAÇÃO AO ED
DITAL
15.1. Até o quinto dia
d útil após a publicaçãão do aviso deste edital, qualquer pessoa poderá solicitarr
esclarecimeentos, provid
dências ou im
mpugnar o prresente edital, mediante
e petição porr escrito, pro
otocolada no
o
Tribunal de Justiça Milittar.
15.2.

O pregoeiro deccidirá sobre a petição noo prazo de 24
4 (vinte e qua
atro) horas.

15.3. Caso a impugnaação seja accolhida, ou oos esclarecim
mentos ou providências
p
solicitados determinem
m
alterações n
no edital, serrá designada
a nova data ppara a realizaação do preg
gão.
16. DISPOSSIÇÕES GERA
AIS
16.1. O P
PREGÃO será realizado pe
ela pregoeir a Roselmiriaam Rodrigues dos Santoss e pela equiipe de apoio
o
pelos servidores Giovan
ni Viana Meendes, Marcelo de Araú
újo Batalha e Silvana Maria
M
Nuness
composta p
Ferreira, seendo eventuaais substituiçções efetuaddas na forma prevista na Portaria nnº 511/2010 e 567/2011
1
deste Tribunal.
e
represe
entantes quue adquirirem
m o instrum
mento convoocatório via
a Internet e
16.2. As empresas e/ou
tiverem intteresse em participar do
d certame, obrigam‐se
e a acompanhar as pubblicações re
eferentes ao
o
processo no sítio www
w.tjmmg.jus.br e publicaações no Diário Eletrôn
nico da Justtiça Militar com vista a
possíveis altterações e avisos.
16.3. O(s) licitante(s)) vencedore
e(s) deverá(ãão) apresen
ntar, no pra
azo máximoo de 48 horas, após a
adjudicação
o do objeto, a proposta de preços dde todos os itens
i
que compõem a p roposta, com
m os valoress
finais de seu
u lance.
16.4. A entrega da proposta implica, automaaticamente, na aceitação
o tácita e irrretratável da
as condiçõess
de participaação, não seendo válida qualquer
q
ale gação de de
esconhecime
ento ou de iggnorância da
as condiçõess
estabelecidas neste edittal.
ponentes innteressados, tanto das Propostas Comerciais como doss
16.5. Seráá dada vistta aos prop
Documento
os de Habilitaação, apresentados na seessão.
16.6. O p
pregoeiro, no interesse da Admiinistração, poderá
p
rele
evar omissõões puramen
nte formaiss
observadas na docum
mentação e proposta, desde que não contra
ariem a leggislação vige
ente e não
o
compromettam a lisura da
d licitação.
16.7. É faacultada ao pregoeiro ou
u à autoridaade superior,, em qualquer fase da liicitação, a promoção dee
diligência destinada a esclarecer
e
ou
u a complem
mentar a instrução do pro
ocesso, bem
m como solicitar a órgãoss
os a fundamentar as deccisões, vedad
da a juntadaa
competentees a elaboração de pareceres técnicoos destinado
de documeento ou info
ormação que
e deveriam constar origginariamente do enveloope de prop
posta ou dee
habilitação..
16.8.

É veedado ao licitante retirarr sua propostta ou parte dela,
d
após a abertura
a
da sessão do prregão.

16.9. O objeto da preesente licitaçção poderá soofrer acrésciimos ou suprressões confforme previssto nos §§ 1ºº
e 2º do arrt. 65 da Lei Federal 8.666/93, senndo os preços unitários usados parra cálculo de
d eventuaiss
acréscimos ou deduções de quantitativos.
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16.10. É veedado ao ven
ncedor subco
ontratar totaal ou parcialm
mente o forn
necimento d o objeto.
16.11. A presente licitação somente poderá seer revogada por razões de interessee público, de
ecorrente dee
fato supervveniente devvidamente co
omprovado, ou anulada, no todo ou em parte, ppor ilegalidad
de, de ofício
o
ou por provvocação de teerceiros, me
ediante pareccer escrito e devidamentte comprovaado.
16.12. Se, por qualqueer motivo, nã
ão houver e xpediente no Tribunal de
d Justiça Miilitar nas dattas previstass
para entregga e/ou abeertura dos envelopes dee proposta e de habilita
ação, como também do
os prazos dee
recursos, esstas ficarão automaticam
a
mente prorroogadas para o próximo dia útil subseqqüente.
16.13. São
o anexos do presente
p
edittal:
a) ANEXO I – Especificaação do objetto da Licitaçãão;
b) ANEXO II – Modelo de
d Credencia
amento;
c) ANEXO III – Modelo de Declaraçã
ão de cumprrimento dos requisitos de
e habilitaçãoo;
d) ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial;
e) ANEXO V – Modelo de
d Declaraçã
ão de enquaddramento ME e EPP;
f) ANEXO V
VI – Modelo de Declaraçã
ão;
g) ANEXO V
VII – Modelo
o de Declaraçção art. 7º, XXXXIII, CR/88;;
h) ANEXO V
VIII – Minutaa da Ata de Registro
R
de P reços;
i) ANEXO I do Anexo VIII – Minu
uta de regisstro de quantitativos, preços,
p
marccas e forneccedores doss
materiais;
j) ANEXO IX – Modelo de Autorizaçção de Comppra.
16.14. Em caso de dú
úvidas, inforrmações podderão ser obtidas atravvés do telefoone (31) 32
274‐1566 ou
u
pessoalmen
nte no Tribun
nal de Justiça
a Militar, no horário de 9:00
9 às 18:00
0 horas, de seegunda a sexxta‐feira.
Belo Horizo
onte, 28 de novembro de 2011.
JJuiz Jadir Silvva
Presidente
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PROCED
DIMENTO LIC
CITATÓRIO N
Nº 9/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nºº 7/2011
ANEXO I

ESPECIFFICAÇÃO DO OBJETO
ITEM
1
2
3
4

DESCRIÇÃO
Imp
pressora Laser
Imp
pressora com
m padrão de impressão ppor transferê
ência
térmica e Ribbo
on
Leittor de código
o de barras
Nottebook Slim

QUANTID
DADE
30
04

ESPECIFICAÇÃO
A
B

50
15

C
D

ESPPECIFICAÇÃO
OA
MPRESSORA LASER
ITEM 1 – IM
1 ‐ ESPECIFIICAÇÕES TÉC
CNICAS
1.1 – Modeelo de referência
O modelo d
de referênciaa de especificação para esse item é a impressora HP 2055D
DN, da Hewlett‐Packard
d
ou equivaleente.
1.2 ‐ Os equ
uipamentos deverão ATENDER OBR IGATORIAMENTE, NO MÍNIMO,
M
as sseguintes especificaçõess
técnicas:
3 páginas poor minuto (p
ppm) em cartta e 33 ppm em A4;
a. Velocidaade de Impreessão Preto 35
m “Ready mode”;
b. A impresssão da prim
meira página deve ser em no máximo 08 segundos, estando em
c. Ter pelo menos umaa bandeja de papel, com capacidade de entrada para
p pelo meenos 250 folh
has;
d. Deverá p
possuir proceessador de no
n mínimo 6000 MHz;
e. Deverá p
possuir linguagem de imp
pressão PCL55, PCL6 e sup
portar emula
ação de PS3;
f. Deverá p
possuir mem
mória de no mínimo
m
128 M
MB expansívvel a até 380 MB;
g. Deverá ssuportar form
mato das míd
dias A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope;
h. Suporte a papéis doss tipos: comu
um, recicladoo, cartão, en
nvelope, etiqueta e trans parência;
i. Deverá ssuportar reso
olução de 12
200x1200 dp i;
j. Deverá p
possuir conexão USB 2.0;;
k. Deverá p
possuir conexão de rede 10/100 RJ455;
l. Deverá p
possuir impressão frente
e‐verso (dupllex) automáttica instalada
a;
m. Deverá ssuportar um ciclo Mensal de, pelo meenos, até 50.000 páginass mês;
n. Deverá p
possuir um visor
v
LCD de no mínimo 2 linhas;
1.3 ‐ Certificcações e decclarações
a. Catálogo
o ou folder téécnico do eq
quipamento oofertado.
b. A proponente deverá apresentarr declaração do fabricantte ou sua rep
presentante legal no Bra
asil em papell
timbrado, d
declarando que a Revend
da possui creedenciamento do fabricante para fornnecimento do
d produto;
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c. A propo
onente deverrá apresenta
ar declaraçãoo do fabricaante ou do distribuidor
d
aautorizado assegurando
a
o
que o equipamento possui
p
assistência técnicca autorizad
da na Grand
de Belo Horrizonte, info
ormando naa
proposta o nome da(s) empresa(s)
e
bem
b
como e ndereço e te
elefone.
1.4 ‐ Suprim
mentos
a. A impresssora deveráá ser fornecida com doiss cartuchos de
d tonner orriginais, senddo um o seu suprimento
o
inicial de fábrica e um cartucho
c
adiccional com ccapacidade para,
p
no mínimo, 6500 ppáginas;
b. Deverão
o ser fornecid
dos cabos de
e energia, dee rede (patch
h cord) e UBS necessárioos para conectividade daa
impressora tanto local quanto
q
em re
ede.
2 ‐ CONDIÇÕ
ÕES GERAIS
2.1Não serrão aceitos equipamenttos ou com
mponentes descontinuad
dos pelo fabbricante até
é a data daa
abertura daas propostas;;
2.2No ato da entregga da propo
osta comerrcial, a licittante apresentará docuumento(s) contendo a
especificaçãão clara, co
ompleta e minuciosa
m
d o produto cotado, info
ormando a marca, o modelo
m
e o
fabricante;
a. A propo
osta apresen
ntará e indicará exatam
mente onde
e está a co
omprovação de cada característicaa
constante n
nas especificaações técnicas;
b. Entendee‐se por docu
umento(s) a documenta ção técnica oficial do fa
abricante do equipamento ofertado,,
seja em meio eletrônico
o ou materializada em paapel.
3 ‐ DA GARA
ANTIA
3.1. O equiipamento prroposto deve
erá possuir ggarantia do Fabricante de
d 3 anos, ccontados a partir
p
da suaa
entrega no TJMMG, parra reposição de peças onn‐site, incluin
ndo a mão‐d
de‐obra técnnica necessárria.
3.2. Os serrviços serão
o solicitadoss mediante a abertura de um ch
hamado efettuado por técnicos daa
contratantee, via chamaada telefônicca local, a coobrar ou 0800, e‐mail, website
w
ou cchat do fabricante ou à
empresa au
utorizada (em
m portuguêss – para o hoorário comercial – horárrio oficial de Brasília) e constatada
c
a
o técnico responsável pa
necessidadee, o forneced
dor deverá providenciar
p
ara solução ddo problema
a no local ou
u
o deslocam
mento do eq
quipamento, bem comoo seu retorn
no ao local de origem, sem qualqu
uer ônus ao
o
contratantee.
3.3. O perío
odo de dispo
onibilidade para
p
chamadda de manute
enção será, no
n mínimo dde 8 (oito) ho
oras por dia,,
durante os 05 (cinco) dias
d da semana;São cham
mados para manutenção
m
o corretiva e reparação de
d eventuaiss
falhas dos equipamenttos, compon
nentes ou pperiféricos que
q
se enco
ontrem inopperantes ou com gravee
compromettimento de seu
s funcionamento, meddiante a subsstituição de peças e com
mponentes po
or outros dee
mesma especificação, de
d acordo com os manua is e normas técnicas específicas;
3.4. O térm
mino do aten
ndimento téccnico não ulttrapassará o prazo de 72
2 (setenta e duas) horas, contadas a
partir da ab
bertura do ch
hamado;
3.5. Os servviços de rep
paro dos equ
uipamentos ddefeituosos serão execu
utados onde se encontra
am (on site),,
salvo em caaso de imposssibilidade té
écnica devidaamente justifficada pela empresa
e
conntratada;
3.6. Todos os custos relativos ao deslocame nto de técn
nicos, eventtual transpoorte de com
mponentes e
equipamenttos, dentree outros, correrão exclusivame
ente por conta da empresa contratada,,
independen
ntemente do
o local do ate
endimento;
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4 ‐ DA ENTR
REGA
4.1. Todos os equipameentos forneccidos e seus componente
es serão novvos, de primeeiro uso e de
everão estarr
acondicionaados adequaadamente em caixa lacrrada de fábrica, de form
ma a propicciar completa segurançaa
durante o trransporte;
4.2. No ato
o da entregaa dos equipamentos, serrão fornecido
os manuais técnicos do usuário e de referênciaa
contendo to
odas as info
ormações sob
bre os produutos e instru
uções para in
nstalação, coonfiguração, operação e
administraçção (quando aplicáveis), todos
t
atualizzados;
a. Não serãão feitas cóp
pias dos docu
umentos des critos no item acima, apenas os docuumentos origginais;
b. A docum
mentação téécnica pode
erá ser entrregue apenas em meio
o eletrônicoo, em mídia
a oficial do
o
fabricante.
4.3. Serão eentregues to
odos os itenss acessórios de hardwarre e software
e necessárioos à perfeita instalação e
funcionameento dos equ
uipamentos, incluindo caabos, adaptaadores AC/D
DC, mídias dee drivers e demais
d
itenss
necessárioss para instalaação e funcio
onamento doos equipame
entos adquiridos, em pleena compatib
bilidade com
m
as especificações constaantes neste Termo
T
de Reeferência e re
ecomendada
as pelo fabriccante;
uipamentos será de 30 (trinta) diass corridos, ccontados da notificação
o
4.4. O prazzo para entrrega dos equ
pelo TRIBUNAL.
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DIMENTO LIC
CITATÓRIO N
Nº 9/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nºº 7/2011
ANEX
XO I (Continu
uação)

ES PECIFICAÇÃO
OB
ITEM II ‐ IM
MPRESSORA COM
C
PADRÃ
ÃO DE IMPREESSÃO POR TRANSFERÊN
T
NCIA TÉRMICCA E RIBBON
N
CNICAS
1 ‐ ESPECIFIICAÇÕES TÉC
1.1. Modelo referênciaa
O modelo de referência para essse item é a impresso
ora térmica TLP2844, dda Zebra Technologies
T
s
Corporation
n ou equivaleente
1.2 ‐ Os equ
uipamentos deverão ATENDER OBR IGATORIAMENTE, NO MÍNIMO,
M
as sseguintes especificaçõess
técnicas:
a) Ressolução de 20
03 dpi;
b) Memória:
c) 2566KB SRAM;
d) 5122 KB FLASH;
e) Métodos de Impressão:
i. Ribbon – Transferência Térmica;
ii. Téérmico Direto
o;
f) Larggura máximaa da impressão: 104mm;
g) Velo
ocidade de Impressão: 102mm/seguundo;
h) Sen
nsores de Mídia: Reflexivo e Transmisssível;
i) Carracterísticas da
d Mídia:
j) Larggura Máximaa: 108mm ou
u 71mm com
m as “Guias Adaptadoras
A
de Mídia”;
de Mídia”;
k) Larggura Mínimaa: 25.4mm ou
u 15mm com
m as “Guias Adaptadoras
A
l) Pad
drão Elétrico: Entrada de 100‐200 VA
AC, 50‐60Hz; Saída de 20V
VDC 2.5 A;
m) Lingguagem de programação
p
o nativa: EPL22;
n) Cód
digo de Barraas / Simbologgia:
 Lineear
 Cod
de 39
 Cod
de 128 com subsets
s
A/B//C
 Cod
de 93
 Cod
dabar
 Inteerleaved 2‐off‐5
 UPC
C‐E
 UPC
C‐A
 UPC
C‐A and UPC‐E with 2 or 5 digit extennsions
 EAN
N‐13
 EAN
N‐8
 EAN
N‐8 and EAN‐13 with 2 or 5 digit exteensions
 Posstnet
 Plesssey
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Gerrman Post Co
ode
RSSS‐14
MSI‐3

2 ‐ SUPRIMENTOS
o ser forneciidos os cabos de energia e UBS necesssários para conectividadde da impresssora.
2.1 Deverão
3 ‐ CONDIÇÕ
ÕES GERAIS
ntos ou com
mponentes descontinua
d
dos pelo fa bricante até
é a data daa
3.1. Não seerão aceitoss equipamen
abertura daas propostas;;
3.2. No ato
o da entreega da prop
posta comeercial, a licitante apressentará doccumento(s) contendo a
especificaçãão clara, co
ompleta e minuciosa
m
d o produto cotado, info
ormando a marca, o modelo
m
e o
fabricante;
umento(s) a documenta ção técnica oficial do fa
abricante do equipamento ofertado,,
a. Entendee‐se por docu
seja em meio eletrônico
o ou materializada em paapel.
4 ‐ DA GARA
ANTIA
4.1. Garantiia mínima dee 1(um) ano dada pelo faabricante do equipamentto.
5 ‐ DA ENTR
REGA
5.1. Todos os equipameentos forneccidos e seus componente
es serão novvos, de primeeiro uso e de
everão estarr
acondicionaados adequaadamente em caixa lacrrada de fábrica, de form
ma a propicciar completa segurançaa
durante o trransporte;
5.2. No ato
o da entregaa dos equipamentos, serrão fornecido
os manuais técnicos do usuário e de referênciaa
contendo to
odas as info
ormações sob
bre os produutos e instru
uções para in
nstalação, coonfiguração, operação e
administraçção (quando aplicáveis), todos
t
atualizzados;
a. Não serãão feitas cóp
pias dos docu
umentos des critos no item acima, apenas os docuumentos origginais;
b. A docum
mentação téécnica pode
erá ser entrregue apenas em meio
o eletrônicoo, em mídia
a oficial do
o
fabricante.
5.3. Serão eentregues to
odos os itenss acessórios de hardwarre e software
e necessárioos à perfeita instalação e
funcionameento dos equ
uipamentos, incluindo caabos, adaptaadores AC/D
DC, mídias dee drivers e demais
d
itenss
necessárioss para instalaação e funcio
onamento doos equipame
entos adquiridos, em pleena compatib
bilidade com
m
as especificações constaantes neste Termo
T
de Reeferência e re
ecomendada
as pelo fabriccante;
3 (trinta) dia
as corridos, contados da
a notificação
o
5.4. O prazo para entreega dos equiipamentos s erá de até 30
pelo TRIBUN
NAL.

222

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
PROCED
DIMENTO LIC
CITATÓRIO N
Nº 9/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nºº 7/2011
ANEX
XO I (Continu
uação)

ES PECIFICAÇÃO
OC
ITEM III ‐ LEEITOR DE CÓ
ÓDIGO DE BA
ARRAS
1 ‐ ESPECIFIICAÇÕES TÉC
CNICAS
1.1. Modelo referênciaa
O modelo d
de referênciaa para esse ittem é o leitoor de código de barras marca
m
COMPEEX, modelo CPX10 SLIM
M
USB com su
uporte, ou eq
quivalente.
1.2. Os equ
uipamentos deverão ATE
ENDER OBRIIGATORIAMEENTE, NO MÍNIMO,
M
as sseguintes esspecificaçõess
técnicas:
os de acionaamento: através do gatilh
ho ou com feeixe luminoso
o contínuo;
1.2.1. Devve possibilitaar os dois tipo
1.2.2. Fon
nte de luz: míínimo de 650
0nm +/‐ 10n m;
1.2.3. Velo
ocidade de varredura/lei
v
itura: mínim o 60 varredu
uras (leiturass) por segunddo;
1.2.4. Con
ntraste: máxiimo 35%;
1.2.5. Disttância de leittura: mínimo
o 1cm ‐ máxi mo 20cm;
1.2.6. Tam
manho do cabo: mínimo de
d 1,5mts;
1.2.7. Resistência à qu
ueda: mínimo
o 1,5mts;
1.2.8. Sim
mbologia mínima desejada:
a. UPCA/EE.
b. Código 39;
mpleto,
c. Código 39 ASCII com
d. Codabaar,
e. Pharmaa code,
f. Intercallado 2 de 5,
g. Matrix 2 de 5,
h. Código 93,
i. Código 128,
j. EAN 128, MSI,
k. EAN 8/1
13,
l. Plesseyy RSS14,
m. Código 49;
n. 3 of 9 barcode
b
(true
e type);
o. Code 39
9 quarterinch‐regular (tr ue type) e
p. Barcod 39 (true type)
1.2.9. Corrente máxim
ma: 100mA;
1.2.10. Características de
d compatibilidade: inte rface USB;
1.2.11. Características físicas,
f
elétricas e ambienntais:
a. Carcaçaa em materia
al rígido e ressistente;
b. Carcaçaa contendo número
n
de séérie, marca e modelo;
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c. Acabam
mento extern
no com pintuura uniforme
e sem deform
mações e areestas cortantes;
d. Possuir suporte apropriado paraa a pistola qu
uando na condição de deescanso;
e. O equip
pamento devve possibilitaar, com o leitor ligado, diversas
d
proggramações que
q deverão
o
ficar arm
mazenadas em
e dispositivvo de memória, mesmo após
a
perdas de energia.
1.2.12. Com
mpatíveis com
m S.O.: Wind
dows 2000/XXP/Vista/Win
ndows 7.
1.3 ‐ Certificcações e decclarações
Catálogo ou
u folder técnico do equip
pamento ofe rtado.
2 ‐ CONDIÇÕ
ÕES GERAIS
2.1Não serrão aceitos equipamenttos ou com
mponentes descontinuad
dos pelo fabbricante até
é a data daa
abertura daas propostas;;
2.2No ato da entregga da propo
osta comerrcial, a licittante apresentará docuumento(s) contendo a
ompleta e minuciosa
m
d o produto cotado, info
ormando a marca, o modelo
m
e o
especificaçãão clara, co
fabricante;
2.2.1 A pro
oposta apreesentará e in
ndicará exattamente ond
de está a comprovaçãoo de cada característicaa
constante n
nas especificaações técnicas deste Terrmo de Referrência;
2.2.2 Enten
nde‐se por documento(s) a docum
mentação técnica oficia
al do fabriccante do equipamento
o
ofertado, seeja em meio eletrônico ou
o materializzada em pape
el.
ANTIA
3 ‐ DA GARA
3.1 O equip
pamento proposto deverá
á possuir garrantia mínim
ma de 12 meses (1 ano), contados a partir
p
da suaa
entrega no TJMMG.
REGA
4 ‐ DA ENTR
4.1. Todos os equipameentos forneccidos e seus componente
es serão novvos, de primeeiro uso e de
everão estarr
acondicionaados adequaadamente em caixa lacrrada de fábrica, de form
ma a propicciar completa segurançaa
durante o trransporte;
4.2. No ato
o da entregaa dos equipamentos, serrão fornecido
os manuais técnicos do usuário e de referênciaa
contendo to
odas as info
ormações sob
bre os produutos e instru
uções para in
nstalação, coonfiguração, operação e
administraçção (quando aplicáveis), todos
t
atualizzados;
4.2.1 Não sserão aceitass cópias dos documentoss descritos no item acima
a, apenas os documentos originais.
4.2.2 A do
ocumentação
o técnica po
oderá ser enntregue ape
enas em me
eio eletrônicco, em mídiia oficial do
o
fabricante.
4.3. Serão eentregues to
odos os itenss acessórios de hardwarre e software
e necessárioos à perfeita instalação e
funcionameento dos equ
uipamentos, incluindo caabos, adaptaadores AC/D
DC, mídias dee drivers e demais
d
itenss
necessárioss para instalaação e funcio
onamento doos equipame
entos adquiridos, em pleena compatib
bilidade com
m
as especificações constaantes neste Termo
T
de Reeferência e re
ecomendada
as pelo fabriccante;
4.4. O prazo para entreega dos equiipamentos s erá de até 30
3 (trinta) dia
as corridos, contados da
a notificação
o
pelo TRIBUN
NAL.
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XO I (Continu
uação)

ESPPECIFICAÇÃO
OD
ITEM IV – N
NOTEBOOK SLIM
S
Especificaçõ
ões mínimass e obrigatórrias:
MARCA/MO
ODELO DE REFERÊNCIA
MacBook Air de 11 poleegadas (MC969BZ/A) ou eequivalente..
1.

PROC
CESSADORES



Pro
ocessador Inttel Core i5 du
ual core de 11,6GHz com 3MB
3
de cach
he L3 comparrtilhado e em
mbarcado
ocessador grááfico Intel HD
D Graphics 3 000 com 384
4MB de SDRA
AM DDR3 coompartilhada
a com a
Pro
memória principal

2. MEMÓRIIA RAM
mória DDR3 de 1333MHzz embarcadaa
4GB de mem
3. ARMAZENAMENTO
128GB de armazenamento em flash
h
4. BATERIA E ENERGIA




Atéé cinco horas de desempe
enho
Tem
mpo em repo
ouso até 30 dias
d
35 watts/hora; 45W com
m o adaptaador de en
nergia MagS
Safe com ccabo com sistema dee
M
gerenciamento de energia; adaptador dde energia MagSafe

5. DISPLAY


Telaa brilhante widescreen
w
de,
d no máxim
mo, 11,6 pole
egadas (diago
onal) retro iluuminada por LED e
sup
porte a milhõ
ões de cores



nimas suportadas:
Ressoluções mín
13666 x 768 (nativvo), 1344 x 756
7 e 1280 x 720 pixels com
c
taxa de aspecto
a
de 116:9
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6. RECURSO
OS DE COMU
UNICAÇÃO






mera Face Time
Câm
Caixxas de som estéreo
e
Miccrofone omn
nidirecional
Porrta para fonees de ouvido
Sup
porte para fo
ones de ouvid
do com micrrofone e conttrole remoto
o

ACES DE COM
MUNICAÇÃO
O
7. CONEXÕES E INTERFA





Duaas portas USB 2.0 (até 48
80 Mbps)
Porrta Thunderb
bolt
Wi‐‐Fi ‐ Rede Wi‐Fi sem fio 802.11n5
8
com
mpatível com
m IEEE 802.11
1a/b/g
Teccnologia sem
m fio Bluetootth 4.0

8. CARACTEERÍSTICAS FÍSSICAS, ELÉTR
RICAS, AMBIIENTAIS E AC
CESSÓRIOS











Volttagem: 100‐240V AC
quência: 50H
Freq
Hz a 60Hz
Tem
mperatura op
peracional: 10°
1 a 35°C (5 0° a 95°F)
Altu
ura máxima de
d 1,7 cm
Larggura máximaa de 30 cm
Esp
pessura máxima de 20 cm
m
Pesso máximo dee 1,3 Kg
Incaase 13" Neop
prene Slim Sleeve – cor ppreta
Adaaptador Apple Micro‐DVII para VGA ‐ (MB203G/A)
Tecclado qwert português
p
brrasileiro

9. SISTEMA
A OPERACION
NAL E APLICA
ATIVOS


OS X Lion – verssão mais atualizada na daata da entrega



Inclui Mail, Aggenda, iCal, a Mac App Sttore,
iTunes, Safari, Time Machiine, FaceTim
me,
Ph
hoto Booth, Mission Control, Launch pad,
AirDrop, Resume, Salvar Automaticam
A
mente,
Veersões, Quickk Look, Spotlight, QuickTTime
Reccuperação do
o Lion
O OS X Lion deeverá vir com
m um conjunnto de ferram
mentas em Re
ecovery HD,
quipamento deverá vir coom a respecttiva licença
Miccrosoft Officee Home and Business 20 11 – cada eq
do p
pacote MSOffice compattível com o rrespectivo OSS.
Tan
nto o OS X Lio
on quanto o MSOffice deeverão ser em
m Portuguêss Brasileiro
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10. DA ENTREGA





Entregar os equipamentos na sede doo Tribunal de
d Justiça Militar de Mi nas Gerais ou
o em locall
previamente esstipulado, de
evidamente embalados, de forma a não serem danificadoss durante ass
opeerações de trransporte, ca
arga e descarrga.
Ressponsabilizarr‐se pelas de
espesas decoorrentes da entrega, bem
m como peloo risco de perdas, até o
efettivo recebim
mento.
Sub
bstituir, no prazo
p
estabe
elecido na ccomunicação
o, o equipam
mento entreegue e não aceito pelaa
CON
NTRATANTE,, em função da existênciaa de irregulaaridades, inco
orreções e/oou defeitos.
O equipamento
o deverá ser entregue proonto para usso.

ÇÕES GERAIS
12. CONIDIÇ




A empresaa deverá ane
exar à sua prroposta com
mercial o catá
álogo técnicco do equipa
amento e dee
todos os dispositivos
d
ofertados ppara compro
ovação de cada item deesta especifficação. Estee
catálogo po
oderá ser em
mitido pela innternet.
A Empresaa licitante de
everá ser crredenciada do
d fabricante para reveenda. Esta co
omprovação
o
poderá serr mostrada co
om documennto impresso
o do site do fabricante.
f

DA GARANTTIA
Garrantia padrão de 1 (um
m) ano para peças e serrviços (mão de obra) ddada pelo fa
abricante do
o
equ
uipamento.
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MODELO DE CREDENC
CIAMENTO

Através do presente, crredenciamoss o(a) Sr.(a) . ......................................................, pportador(a) da
d Cédula dee
Identidade n.º ........................................... e CPF n.º ....................
............................, a pa
.
articipar do
o
Procedimen
nto Licitatório nº 09/2011, instauradoo pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
M
Gerais,,
na modalid
dade de Preegão Presen
ncial, sob o nº 07/201
11, na qualidade de RREPRESENTANTE LEGAL,,
outorgando
o‐lhe
ple
enos
pod
deres
paara
pronu
unciar‐se
em
noome
da
empresaa
......................................................., CNPJ
C
n.º ... ........................................., bem com
mo formularr propostas,,
ofertar lancces, oferecerr recursos, e praticar todoos os demaiss atos ineren
ntes ao certa me.

..........................., ............ de ........................ de 2010..

.................... ..........................................
Assinatura ddo dirigente da empresa
......................................................................
Nome doo dirigente daa empresa

Obs.:
s
ou o estatuto ddeterminem
m que mais de uma ppessoa deva
a assinar o
1. Caso o contrato social
mento, a faltta de qualqu
uer uma del as invalida o documentto para os fiins deste procedimento
o
credenciam
licitatório.
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MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO
D
DECLARAÇÃO
O
A empresa ......................................................................., CNP
PJ nº ..............................., ciente dass normas do
o
edital, declara, sob as penas da lei, que cum
mpriu fielmente todos os
o requisitoss de compro
ovação paraa
habilitação no Procedim
mento Licita
atório nº 09//2011 – mo
odalidade Pre
egão Presenncial, sob o nº 07/2011,,
promovido pelo Tribun
nal de Justiçça Militar ddo Estado de Minas Ge
erais, ciente da obrigato
oriedade dee
declarar oco
orrências po
osteriores.

Data e locall
_______________________________
_________
Assinatura d
do Represen
ntante legal da
d empresa
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MODELO DEE PROPOSTA
A COMERCIALL

ITEM
1
2

3
4

DESSCRIÇÃO
Impressora Lasser
Impressora com
m padrão de
impressão por transferência
térrmica e Ribbo
on
Leitor de códiggo de barras
No
otebook Slim

QU
UANTIDADE

Preço Unitário
Com
Sem
ICMS
ICMS

OTAL
TO
Com
Sem
ICMS
ICMS

30
04

50
15

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

D
DECLARAÇÃO
O
C
nº _______________
______, sediada (endereeço completo
o),
A empresa ____________________ , CNPJ
declara, sob
b as penas daa lei, que se enquadra coomo _______
___________
______, assi m definida nos
n termos
do art. 3º, in
nciso ____, da
d Lei Complementar fedderal n. 123, de 14.12.20
006.

Local e dataa
_______________________________
______________________
______
(Nome, carg
go e assinatu
ura do repressentante leggal ou procurrador)
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MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO

A empresa _______________ declarra, sob as peenas da Lei, e na forma do
d § 2º, artiggo 32, da Lei 8.666/93 e
ores, que, atté a presentee data, não existem
e
fatos supervenieentes e impe
editivos paraa
suas alteraçções posterio
sua particip
pação no Pro
ocedimento Licitatório nnº 09/2011 – Pregão Pre
esencial nº 007/2011, do Tribunal dee
Justiça Milittar e que nãão pesa conttra si declaraação de inido
oneidade expedida por Ó
Órgão da Ad
dministração
o
Pública de q
qualquer esfera de Governo.
DECLARA, ttambém, que se compro
omete a infoormar a ocorrência de qualquer
q
fatoo impeditivo
o posterior a
esta declaração que interfira nos dados
d
consttantes dos registros cadastrais do EEstado de Minas
M
Gerais,,
inclusive em
m relação ao porte do forrnecedor decclarado acim
ma.

__________
_____, ______ de _______
___ de 2011

_______
______________________
__________
________
(Representante legal – Iddentidade – CPF/CNPJ do
o declarantee)
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MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO
(Cumprimento ao
a inciso XXXXIII do Artigo
o 7º da Consttituição Fedeeral)

PESSOA JUR
RÍDICA
Ref.: Proced
dimento Liciitatório nº 09/2011
(nome da empresa), CPF/CNPJ nº __
_______________, por inttermédio de seu represeentante
legal o(a) Sr(a). (nom
me do repre
esentante), portador(a) da Carteira
a de Identiidade nº___
__________,,
DECLARA, p
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
L nº 8.666,, de 21 de juunho de 199
93, acrescido
o
pela Lei nºº 9.854, de 27 de outub
bro de 19999, que não emprega menor de dezzoito anos em
e trabalho
o
noturno, peerigoso ou insalubre e nã
ão emprega m
menor de de
ezesseis anoss.
Ressalva: em
mprega men
nor, a partir de
d quatorze anos, na con
ndição de aprendiz ( ).
_________________, ______ de _________ de 20011
_______________________________
________________
(Nome – Ideentidade – CPF/CNPJ
C
do declarante)
Observação
o: em caso affirmativo, assinalar a resssalva acima.
PESSOA FÍSSICA
dimento Liciitatório nº 09/2011
Ref.: Proced
(nome do llicitante), po
ortador(a) da Carteira dde Identidad
de nº______
_______, e ddo CPF nº __________,
_
,
DECLARA, p
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
L nº 8.666,, de 21 de juunho de 199
93, acrescido
o
pela Lei nºº 9.854, de 27 de outub
bro de 19999, que não emprega menor de dezzoito anos em
e trabalho
o
noturno, peerigoso ou insalubre e nã
ão emprega m
menor de de
ezesseis anoss.
Ressalva: em
mprega men
nor, a partir de
d quatorze anos, na con
ndição de aprendiz ( ).
_________________, ______ de _________ de 20011
_______________________________
________________
(Nome – Ideentidade – CPF)
C
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MINUTA DA ATTA DE REGISTTRO DE PREÇ
ÇOS
ATA Nº ....../2011
EXPEDIENTE ADMINISTTRATIVO Nº /2011
/
Procedimen
nto Licitatório nº 9/2011
1 – Pregão Prresencial nº 7/2011
Validade: até ..../..../....
ATA DE R
REGISTRO DEE PREÇOS

Aos .................. dias do mês de de 2011,
2
o TRIB
BUNAL DE JU
USTIÇA MILIT
TAR DO ESTA
ADO DE MIN
NAS GERAIS,,
com sede eem Belo Horizonte/MG, na
n Rua Aimoorés nº 698, inscrito no CNPJ/MF
C
sobb o nº 16.866.394/0001‐‐
03, nos term
mos do estabelecido pela Lei Federaal nº 10.520,, de 17.07.02
2, pelas Leis Estaduais nº 13.994, dee
18.09.01, p
pelos Decrettos Estaduais nº 44.7877 de 18.04..08, nº 44.4
431, de 29.112.06, atualizado peloss
Decretos Esstaduais nºs 44.515/200
07 e 44.918//2008, com aplicação
a
subsidiária da Lei Federal nº 8.666 dee
21.06.93, pela Resoluçãão nº 71/200
08 do TJM, aalém das demais disposições legais aplicáveis e do disposto
o
no Edital, n
neste ato reepresentado por seu Preesidente, Juiz Jadir Silva
a, a seguir ddenominado
o TRIBUNAL,,
resolve reggistrar os preços das empresas
e
abbaixo identiificadas, a seguir
s
denoominadas sim
mplesmentee
FORNECEDO
OR, observad
das as dispossições do Ed ital e as cláu
usulas deste instrumentoo.
FORNECEDO
OR:
ITEM
1
com
c
sedee
‐
......................................................................................................................,
na........................................................., em ......................................................., inscritaa no CNPJ/M
MF sob o n.º..
............................, nestee ato represe
entada por sseu ........................, Sr(a). ................ ......................................,,
residente em ................................................ ............, portador da
a Carteira de Identidade n.ºº
.............................................., CPF n.ºº .................. ..................................;
ITEM
2
‐
......................................... ......................................................,
com
sede
naa
........................................................., em ............. ........................................, inscrita noo CNPJ/MF 21
2 sob o n.º..
............................, nestee ato represe
entada por sseu ........................, Sr(a). ................ ......................................,,
residente em ................................................ ............, portador da
a Carteira de Identidade n.ºº
.............................................., CPF n.ºº .................. ..................................;
‐
......................................... ......................................................,
com
sede
naa
ITEM
3
........................................................., em ............. ........................................, inscrita noo CNPJ/MF 21
2 sob o n.º..
............................, nestee ato represe
entada por sseu ........................, Sr(a). ................ ......................................,,
residente em ................................................ ............, portador da
a Carteira de Identidade n.ºº
.............................................., CPF n.ºº .................. ..................................;
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ITEM
4
‐
......................................... ......................................................,
com
sede
naa
........................................................., em ............. ........................................, inscrita noo CNPJ/MF 21
2 sob o n.º..
............................, nestee ato represe
entada por sseu ........................, Sr(a). ................ ......................................,,
residente em ................................................ ............, portador da
a Carteira de Identidade n.ºº
.............................................., CPF n.ºº .................. ..................................;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O
1.1. A preseente Ata tem
m por objeto
o o registro dde preços para futura e eventual
e
aquuisição de eq
quipamentoss
de informáttica para a Justiça Militar conforme especificado
o no Anexo I do Edital e proposta da
a Contratadaa
apresentada ao Procediimento Licita
atório nº 09//2011 – Preggão Presencia
al nº 07/201 1.
nstrumento não obriga o Tribunall a adquirirr os produtos nele reggistrados ne
em a firmarr
1.2. Este in
contrataçõees nas quantidades estimadas, podeendo realizaar licitação específica
e
paara aquisição
o de um ou
u
mais itens, obedecida a legislação pertinente,
p
hhipótese em que, em igu
ualdade de ccondições, o beneficiário
o
do registro terá preferêência.
CLÁUSULA SSEGUNDA – DOS PREÇO
OS
2.1. Os quaantitativos, marcas
m
e preçços registraddos encontraam‐se relacio
onados no Annexo I desta Ata.
CLÁUSULA TTERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. A vigên
ncia desta Ata
A será de 12 (doze) m
meses, inician
ndo‐se na da
ata de sua aassinatura, podendo
p
serr
prorrogada por mais 12
2 (doze) mese
es, nos term os do art. 14
4 do Decreto 44.787/20008.
3.2. Decorrridos 12 (dozze) meses da
a data de ap resentação das
d proposta
as e havendoo prorrogaçã
ão da ata, oss
preços podeerão ser reajjustados pela variação ddo IGPM (FGV
V) acumulado do períodoo, ou outro índice que o
substitua.
D GERENCIA
AMENTO DO
O REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA – DO
4.1. O gereenciamento deste instru
umento cabeerá à Gerên
ncia Adminisstrativa do TTribunal, para avaliar o
mercado co
onstantemen
nte, promovver as negocciações nece
essárias ao ajustamento
a
do preço e publicar oss
preços regisstrados.
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E DO
D PRAZO D E ENTREGA
5.1. O prazzo de entreega dos equ
uipamentos será de 30
0 (trinta) dias corridos após a notificação ao
o
fornecedor..
5.1.1 O p
prazo previssto neste item poderá ser prorroggado por accordo entree as partes, desde quee
justificadam
mente.
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5.2. Não po
oderá haverr entrega pa
arcelada do material ad
dquirido, fica
ando o pagaamento con
ndicionado à
entrega da ttotalidade da aquisição.
5.3. O locall de entrega será na Rua
a Aimorés, nnº 698 , em Belo
B
Horizon
nte/MG, no hhorário de 8 às 12 e dass
13 às 17:00 horas.
5.4. O fornecedor deveerá agendar a entrega ddos equipam
mentos através do telefoone (31) 327
74 1566, sob
b
pena de não
o recebimen
nto imediato das mercadoorias no end
dereço indica
ado no item 55.3.
CLÁUSULA SSEXTA – DASS CONDIÇÕE
ES DE EXECU ÇÃO E DE REECEBIMENTO
O DOS EQUIPPAMENTOS
6.1. As aquisições deco
orrentes destte registro dee preços obsservarão a orrdem de classsificação e a capacidadee
de abastecimento dos fornecedoress.
6.2. O Tribu
unal fará as aquisições mediante
m
a cconvocação do forneced
dor para, noo prazo de 02 (dois) diass
úteis, assinaar a Autorizaação de Compra, modeloo Anexo IX de
este edital.
6.3. Se o fo
ornecedor reecusar‐se a assinar a Auutorização de
d Compra, poderão serr convocados os demaiss
fornecedorees classificad
dos na licitação até o teerceiro lugarr, respeitadas as condiçõões de forne
ecimento, oss
preços e os prazos do primeiro classsificado.
6.4. A Gerrência de Infformática é o setor ressponsável po
or todo o processo
p
de avaliação, recebimento
r
o
definitivo dos equipameentos, conferência e libe ração da notta fiscal para
a o pagamen to do material.
6.5. Os equ
uipamentos serão
s
recebid
dos na formaa prevista no
o art. 73, inciiso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
6.6. O recebimento pro
ovisório ou definitivo do m
material não
o exclui a responsabilidadde civil a ele relativa.
r
pprovisoriame
ente para efeito
e
de poosterior verificação daa
6.6.1. Os equipamentos serão recebidos
conformidade do materrial com a especificação ccontida nestte edital.
a
a verificação da qu antidade e da
d qualidadee
6.6.2. Os eequipamentos serão recebidos definnitivamente após
do materiall, lavrando‐sse Termo de Recebimentto Definitivo
o, que poderrá ser substiituído pela atestação
a
no
o
verso da No
ota Fiscal, efeetuada por dois
d servidorres da Gerência de Inform
mática.
6.7. O recebimento pro
ovisório ou definitivo do m
o exclui a responsabilidadde civil a ele relativa.
material não
6.8. O matterial entreggue em de
esacordo coom as especificações contidas
c
nesste edital deverão
d
serr
substituídoss por outross que atenda
am às especiificações, no
o prazo máximo de 05 (ccinco) dias útteis, quando
o
serão realizadas novamente as verifficações antees referidas.
orra no prazoo determinad
do, estará o fornecedor
f
iincorrendo em
e atraso naa
6.8.1. Caso a substituiição não oco
entrega e su
ujeita à apliccação das san
nções previsttas neste edital.
CLÁUSULA SSÉTIMA – DA
AS OBRIGAÇ
ÇÕES DAS PA
ARTES
7.1. DAS OB
BRIGAÇÕES DO TRIBUNA
AL
7.1.1. Perm
mitir o acesso
o do represe
entante ou empregado do forneced
dor ao local da entrega, desde quee
observadas as normas de
d segurança
a.
7.1.2. Notifficar o forneccedor de qua
alquer irreguularidade enccontrada no fornecimentto dos equipamentos.
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7.1.3. Efetu
uar os pagam
mentos devidos nas condiições estabelecidas nesta
a ata.
8.1.1. Quan
ndo da emisssão de autorização de ccompra, prom
mover ampla
a pesquisa dde mercado, de forma a
comprovar que os preço
os registrado
os permaneccem compatííveis com os praticados nno mercado.
BRIGAÇÕES DO FORNEC
CEDOR
7.2. DAS OB
7.2.1. Entreegar os prod
dutos de aco
ordo com as especificaçõ
ões exigidas no edital e em consonância com a
proposta reespectiva, beem como cum
mprir o prazoo de entregaa e as quantidades consttantes da Autorização dee
do descum
Compra, reesponsabilizaando‐se porr eventuais prejuízos decorrentes
d
mprimento de
d qualquerr
cláusula esttabelecida neesta Ata.
7.2.2. Comu
unicar, anteccipadamente
e, a data e hhorário da en
ntrega, não sendo
s
aceitoos os equipamentos quee
estiverem eem desacordo com as esp
pecificações constantes deste
d
instrum
mento.
7.2.3. Substtituir, no praazo de 05 (ciinco) dias e sem ônus para o Tribun
nal, os equippamentos de
evolvidos em
m
razão de divvergências entre
e
o que foi entregue e as especifiicações contidas nesta A
Ata, sujeitand
do‐se, ainda,,
às sanções ccabíveis.
7.2.4. Presttar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Tribun
nal, cujas reeclamações se obriga a
atender pro
ontamente, bem como dar ciênciaa ao Tribunal, imediatamente e poor escrito, de
d qualquerr
anormalidade que verificar quando da execuçãoo da Autorizaação de Com
mpra.
m
necesssários à gar antia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusivee
7.2.5. Proveer todos os meios
considerado
os os casos de
d greve ou paralisação
p
dde qualquer natureza.
7.2.6. Aceitar nas mesm
mas condiçõe
es deste insttrumento, oss acréscimos que se fizerrem nas com
mpras, de atéé
c
da qu
uantidade dee cada equipamento estimada no An exo I deste do
d Edital, dee
25% (vinte e cinco por cento)
acordo com
m o art. 65, §1º da Lei federal nº 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia do
o
Tribunal;
unicar imediiatamente ao Tribunal qqualquer alte
eração ocorrida no endeereço, conta
a bancária e
7.2.7. Comu
outras julgaadas necessáárias para reccebimento d e correspondência.
7.2.8. Inden
nizar terceiro
os e/ou o Trribunal, mes mo em caso
o de ausência ou omissãão de fiscalização de suaa
parte, por quaisquer danos ou prejuízos
p
cauusados, devvendo o fornecedor ad otar todas as medidass
preventivass, com fiel observância às exigênccias das autoridades competentes e às dispossições legaiss
vigentes.
7.2.9. Mantter, durante a vigência desta
d
Ata, toodas as cond
dições de ha
abilitação e qualificação exigidas no
o
edital.
os os ônus reelativos ao fornecimento
o dos equipaamentos, incclusive frete,,
7.2.10. Responsabilizarr‐se por todo
seguro, carggas e descarggas desde a origem até ssua entrega no
n local de destino.
d
CLÁUSULA OITAVA ‐ DO
O PAGAMEN
NTO
unal pagará aos fornecedores o valoor unitário re
egistrado por item multi plicado pela quantidadee
8.1. O Tribu
solicitada, q
que constaráá da Autorização de Com pras e da No
ota de Empen
nho.
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8.2. As despesas serão pagas pela Diretoria Exeecutiva de Finanças do Tribunal
T
de JJustiça Milita
ar do Estado
o
de Minas G
Gerais ou em
m estabelecim
mento bancáário, no prazo de 5 (cinco) dias úteeis, contadoss a partir daa
entrega deefinitiva doss equipamen
ntos e apreesentação de
d hábil doccumento fisscal, acompanhada dass
certidões n
negativas de débito juntto ao INSS, FGTS e Certtidão Conjun
nta de Débiitos relativoss a Tributoss
Federais e à Dívida Ativaa da União (vválidas e reggulares).
8.3. Em casso de irregu
ularidades na
a emissão ddo documento fiscal, ou
u troca de pproduto insa
atisfatório, o
prazo de paagamento será contado a partir da reegularização dos mesmoss.
8.4. Não seerão pagos oss materiais fornecidos em
m desacordo
o com as especificações ccontidas neste edital.
8.5. No preeço unitário estão incluíídos todos oos impostos,, taxas e enccargos sociaais, além dass obrigaçõess
trabalhistass, previdenciiárias, fiscaiss e comerciaais, e das de
espesas com transportess, as quais correrão
c
porr
conta dos fo
ornecedoress.
8.6. Para ccada Autorizzação de Co
ompra, o forrnecedor de
everá emitir uma únicaa nota fiscal, com CNPJJ
idêntico ao apresentado
o para fins de habilitaçãoo e conseqüe
entemente la
ançado nestaa Ata.
8.7. O Tribunal se reseerva o direito de descoontar do paagamento oss eventuais débitos do fornecedor,,
inclusive os relacionado
os com multa
as, danos e pprejuízos con
ntra terceiross.
CLÁUSULA NONA – DASS ALTERAÇÕ
ÕES
9.1. A Ata d
de Registro de
d Preços po
oderá sofrer alterações, obedecidas
o
as
a disposiçõees contidas no
n art. 65 daa
Lei Federal nº 8.666/93.
o, o preço registrado ppoderá ser revisto em decorrênciaa de eventual alteração
o
9.2. A quallquer tempo
daqueles exxistentes no mercado, ca
abendo à Geerência Admiinistrativa do
o Tribunal coonvocar os fo
ornecedoress
registrados para negociar o novo va
alor.
r
t ornar‐se superior ao praticado
p
noo mercado, a Gerênciaa
9.2.1. Se o preço iniicialmente registrado
Administrattiva negociará a redução do preço e sua adequação ao prraticado peloo mercado, liberando o
fornecedor do comprom
misso assumido, se frustrrada a negocciação.
9.3. Se o preço de mercado
m
torrnar‐se supeerior ao reggistrado, o fornecedor, antes da emissão dee
autorização
o de compraa, poderá re
equerer, porr escrito, o cancelamento do registtro, devendo
o anexar ao
o
requerimen
nto comprovvantes, tais como
c
notas ffiscais de aq
quisição de matérias‐prim
m
mas e lista de
d preços dee
fabricantes,, de que não
o é possível cumprir as exxigências da Ata de Regisstro de preçoos.
CLÁUSULA DÉCIMA ‐ DO
O CANCELAM
MENTO DA A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
o o registro
o de forneceedor específfico poderá ser canceladdo de pleno
o direito nass
10.1. A preesente Ata ou
seguintes siituações:
10.1.1. Pelo
o Tribunal:
a) quando o fornecedor não cum
mprir as exiggências do instrumento convocatórrio que deu
u origem ao
o
Registro de Preços;
or não assinar a Autorizaçção de Comp
pra no prazo estabelecidoo;
b) quando o fornecedo
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c) quando o fornecedo
or der causa
a à rescisãoo administrativa de conttrato decorrrente deste Registro dee
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei federal nnº 8.666/93;
d) quando o fornecedo
or não aceita
ar reduzir o sseu preço re
egistrado, na hipótese dee este se tornar superiorr
aos praticad
dos no mercaado;
e) por razõ
ões de interesse público, devidament e demonstraadas e justificadas pelo TTribunal.
o Fornecedor:
10.1.2. Pelo
a) mediantte solicitação
o por escrito
o, antes do ppedido de fornecimento, comprovan do estar imp
possibilitado
o
de cumprir as exigências desta Ata de
d Registro dde Preços;
o por escrito
o, na ocorrênncia de fato supervenien
nte, decorrenntes de caso
o fortuito ou
u
b) mediantte solicitação
força maiorr.
10.2. Ocorrrendo canceelamento do
o preço regi strado, o fo
ornecedor se
erá informaddo por corre
espondênciaa
com aviso d
de recebimen
nto, a qual se
erá juntada aao procedim
mento adminiistrativo da ppresente Ata
a.
10.3. No caaso de ser iggnorado, ince
erto ou inac essível o end
dereço do fo
ornecedor, a comunicaçã
ão será feitaa
por publicaação no Diáário Eletrônico da Justiçça Militar, por
p duas ve
ezes consec utivas, conssiderando‐see
cancelado o preço regisstrado a partir da última publicação.
10.4. A so
olicitação do
o fornecedo
or para canncelamento dos preçoss registrado s deverá ocorrer
o
com
m
antecedênccia de 30 (trinta) dias e poderá
p
não sser aceita pe
elo Tribunal, facultando‐sse a este a aplicação dass
sanções preevistas nesta Ata.
10.5. Havendo o canceelamento do preço registtrado, cessarão todas ass atividades do forneced
dor, relativass
mento dos iteens.
ao fornecim
10.6. Ocorrrendo rescisão contratua
al na forma do inciso I do
d art. 79 da
a Lei federal nº 8.666/93
3, o Tribunall
adotará as m
medidas ordenadas pelo
o art. 80 do m
mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ‐ DASS SANÇÕES A
ADMINISTRA
ATIVAS
11.1. Pela iinexecução total
t
ou parccial do contr ato, garantid
da a ampla defesa,
d
a Conntratada fica
ará sujeita àss
seguintes saanções:
11.1.1. advvertência, que será aplica
ada sempre ppor escrito;
11.1.2. mullta;
11.1.3. susp
pensão tem
mporária de
e participaçãão em licittação e im
mpedimento de contra
atar com a
Administraçção Pública, nos termoss dos arts. 24, 25 e 26
6 do Decreto
o Estadual nnº 44.431/2
2006, e suass
posteriores alterações.
de para licittar ou contrratar com a Administraação Pública
a, enquanto
o
11.1.4. decclaração de inidoneidad
perdurarem
m os motivos determina
antes da punnição e não for procedido ao ressaarcimento dos prejuízoss
decorrentess da inadimp
plência do fornecedor.
11.2.

Ficaam estabeleccidos os segu
uintes percenntuais de mu
ulta:
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11.2.1. 0,3%
% (três décim
mos por centto) por dia, aaté o trigésim
mo dia de atraso, sobre o valor do fo
ornecimento
o
não realizad
do;
11.2.2. 20%
% (vinte por cento)
c
sobre
e o valor do ffornecimentto não realiza
ado, no casoo de atraso superior a 30
0
(trinta) diass, com a consseqüente resscisão contraatual;
11.3. O valor máximo das
d multas não poderá e xceder, cum
mulativamentte, a 10% (deez por cento)) do valor daa
proposta attualizado.
11.4. A san
nção de multa poderá ser
s aplicada cumulativamente com as demais ssanções pre
evistas nestaa
cláusula, dee acordo com a gravidade da infraçção, observaada a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) diass
úteis, a contar da intimaação do ato.
11.5. O Triibunal fica desde
d
já au
utorizado, em
m caráter irrrevogável, a efetuar ddo pagamentto devido à
contratada a dedução dos valores corresponddentes à mu
ulta, indepen
ndentementee de qualqu
uer aviso ou
u
notificação..
11.6. Quan
ndo a licitantte vencedora
a se recusar a cumprir oss compromisssos previstoos neste instrrumento, ou
u
a existênciaa de irregularidade no cumprimentto de suas obrigações, o Tribunal reserva‐se o direito dee
convocar as licitantees remanescentes, naa ordem da classificação, ou revogar a licitação,,
independen
ntemente daas sanções ad
dministrativaas previstas neste
n
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEG
GUNDA – DA
AS DISPOSIÇÕ
ÕES FINAIS
12.1. Todas as alteraçõ
ões que se fizerem neccessárias serrão registrad
das por inteermédio de lavratura
l
dee
termo aditivvo à presentte ata de Reggistro de Preçços.
CLÁUSULA DÉCIMA TER
RCEIRA – DO
O FORO
As partes eelegem o foro da Coma
arca de Beloo Horizonte para dirimirr dúvidas ouu litígios eve
entualmentee
emergentess em decorrêência desta Ata.
A
E por estareem assim aju
ustadas, as partes assinam
m a presente
e Ata.
Belo Horizo
onte, xx de xxxxxxxxxxxx de 2011.
Pelo Tribunal:
Juiz Jadir Sillva
Presidentte
Pelo Forneccedor:
Testemunhaas:
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PROCED
DIMENTO LIC
CITATÓRIO N
Nº 9/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nºº 7/2011
ANEX
XO I do Anexxo VIII
(A que se reefere a Cláussula Segunda
a da Ata de R
Registro de Preços nº

/2011 – Anexxo VIII do ediital)

REGISTRO DE QUANTITTATIVOS, PREEÇOS E FORN
NECEDORES
SRP – Sistem
ma de Registrro de Preços
ITEM

MATIVA
ESTIM
DE AQU
UISIÇÃO

NID.
UN

1

330

U
UN

Impre
essora Laser

2

004

U
UN

3

550

U
UN

Impre
essora com ppadrão de im
mpressão porr transferênccia
térmica e Ribbon
Leitorr de código dde barras

4

115

U
UN

Noteb
book Slim

EEQUIPAMENTO

PREÇ
ÇO
UNITÁRIO

DOR
FORNECED
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PROCED
DIMENTO LIC
CITATÓRIO N
Nº 9/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nºº 7/2011
ANEXO IX
MINUTA
M
DE A
AUTORIZAÇÃO DE COMPR
RA
ÇÃO DE COM
MPRA Nº XX/2
2011
AUTORIZAÇ
Processo Liccitatório nº 09/2011
0
Pregão Pressencial nº 07
7/2011
Ata de Registro de Preços nº xxx /2
2011
Fornecedorr:
Endereço:

CNPJ:
C

1. Objeto: Aquisição de suprimenttos padronizaados, conforrme discrimin
nação abaixoo.
Item_____
Item

Discriminaçã
ão

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

Valor Total da Despesa – R$
1.1.
Prazzo de entregga: até 30 (trrinta) dias coorridos contaados a partir do recebimeento da notiificação e daa
Nota de Em
mpenho pelo fornecedor, referente a cada pedido
o.
1.2. Local d
de entrega: Rua
R Aimorés,, 698 – Bairroo Funcionários – Belo Ho
orizonte
1.3.
Paggamento: o valor de R$
$....(...), refeerente ao pagamento pela
p
aquisiçãão dos mate
eriais acimaa
discriminad
dos, será depositado na conta do ffornecedor até
a o 5º dia
a útil após a emissão do
d termo dee
recebimentto definitivo ou ateste no
o verso da noota fiscal.
2. Os direeitos e resp
ponsabilidade
es das partees, as sançõ
ões cabíveis e as hipóteeses de resccisão são oss
constantes do Edital de Licitação rellativo ao proocedimento nº
n 09/2011 – Pregão Preesencial nº 07
7/2011.
3. A desp
pesa decorreente da aqu
uisição consttante desta “Autorizaçã
ão de Comppra” correrá à conta daa
dotação orççamentária de
d nº ...
Belo Horizo
onte, ____de__________
______de 20 11
Pelo Tribunal
Juiz Jadir Sillva
Presidente
____________________________
Pela Empresa:

