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1
PREÂMBULO
O TRIBUNA
AL DE JUSTTIÇA MILITA
AR DO ESTA
ADO DE MIN
NAS GERAIS
S, órgão do Poder Judiiciário, com
m
endereço à rua dos Aimorés,
A
nºº 698 ‐ Funncionários ‐ CEP nº 30.140‐070 ‐ Belo Horizonte ‐ MG,,
inscrito no
o CNPJ sob o nº 16.866.394/00001‐03, isentto de inscrição estaduual, torna público
p
aoss
interessados do ramo
o pertinente
e que promooverá LICIT
TAÇÃO na modalidade
m
PREGÃO PR
RESENCIAL,,
pelo critérrio de MENOR PREÇO GLOBAL, ssob a regên
ncia da Lei Federal
F
nº 10.520/200
02, das Leiss
Estaduais n
nº 13.994/2
2001 e 14.167/2002, daa Lei Complementar Fe
ederal nº 1223/2006, do
os Decretoss
Estaduais nº 44.630//2007, 44.786/2008, 444.787/2008
8 e 44.431/06 (altera do pelos Decretos
D
nºº
44.515/20007, nº 44.629/2007 e 44.787/22008), pelaa Resolução
o TJMMG nº 71/200
08, e pelass
Portarias nº 311/200
04 e 511/2
2010 destee Tribunal e, subsidia
ariamente, pela Lei Federal
F
n.ºº
p
condiçções estabe
elecidas pelo presente edital, cujo
o objeto see
8.666/93, e suas alterações, e pelas
descreve aabaixo e, em
e minúcias, no Aneexo I deste
e edital, que dele faaz parte integrante e
inseparáveel.
1. OBJETO
O
1.1. Constiitui objeto da presente
e licitação a contrataçção de empresa especiializada parra prestaçãoo
de serviçoss de produçãão de 01 (u
um) vídeo innstitucional (documentário) de 05 ((cinco) minu
utos sobre a
Justiça Miliitar do Estaado de Mina
as Gerais, cconforme ro
oteiro previa
amente estaabelecido no
o Termo dee
Referência ‐ Anexo I desste edital.

2. CONDIÇÕES DE PA
ARTICIPAÇÃ
ÃO
2.1. Pod
derão partiicipar da presente
p
liccitação os interessad
dos que attenderem a todas ass
exigências constantess deste Editaal.
2.2.

Não
o poderá paarticipar da presente liccitação:

a) consórccio de emprresa, qualqu
uer que sejaa sua forma de constitu
uição;
b) empresa ou socied
dade estranggeira;
c) pessoa física ou ju
urídica que for declaraada suspen
nsa de contratar juntoo a qualque
er órgão daa
Administraação Públicaa Estadual;

3

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
urídica que for declaraada inidônea para licita
ar ou contrratar junto a qualquerr
d) pessoa física ou ju
órgão da aadministraçção direta ou
o indireta Federal, Estadual ou Municipal,
M
eenquanto perdurarem
p
m
os motivoss da punição
o ou até qu
ue seja prom
movida a re
eabilitação perante
p
a pprópria auto
oridade quee
aplicou a p
penalidade;
e) pessoa física ou ju
urídica que
e tiver conttrato rescin
ndido com órgão da A
Administraçção Públicaa
ndireta, porr inadimplência;
direta ou in
f) empresa que estiveer sob processo de falêência;
g) pessoa física ou jurrídica cujo objeto
o
sociaal não seja pertinente e compatívvel com o objeto destaa
licitação;
h) empresa que possuir sócio, diretor ou reesponsável que tenha tido víncul o empregatício com o
Tribunal dee Justiça Militar há me
enos de 1800 (cento e oitenta)
o
diass, anterioress à data da publicação
o
deste Editaal;
i) pessoa ffísica ou jurrídica que in
ncorrer em outros imp
pedimentos previstos eem lei.
2.2.1. A n
não observância das vedações
v
ccontidas ne
este item é de inteiraa responsab
bilidade daa
licitante qu
ue, pelo desscumprimen
nto, sujeita ‐se às penalidades cab
bíveis.
2.3. A p
participação
o neste certtame implicca aceitação
o de todas as condiçõees estabelecidas nestee
instrumentto convocattório.
3. ENTREG
GA DOS ENV
VELOPES
3.1. Os eenvelopes “PROPOSTA
A COMERCCIAL” e “H
HABILITAÇÃ
ÃO” deverãão ser indevassáveis,,
hermeticam
mente fechados e entrregues ao ppregoeiro, na
n sessão pú
ública de abbertura destte certame,,
conforme eendereço, dia
d e horário
o especificaados abaixo
o.
LOCAL: ruaa dos Aimo
orés, nº 698 ‐ Belo Hori zonte/MG
DATA: 06 d
de outubro de 2011
HORÁRIO: 10:00 horaas
PREGOEIRO: Frederico Braga Viaana
3.1.1. Os envelopes deverão
d
ain
nda indicar eem sua partte externa e frontal os seguintes dizeres:
d
a)

no envelop
pe de PROP OSTA COMERCIAL:
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TRIB
BUNAL DE JUSTIÇA
J
MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GER
RAIS
AÇÃO Nº 03
3/2011
LICITA
MODALLIDADE: PREEGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011
PROPOS TA COMERCIAL

b)

no envelop
pe de HABILLITAÇÃO:

TRIB
BUNAL DE JUSTIÇA
J
MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GER
RAIS
LICITA
AÇÃO Nº 03
3/2011
MODALLIDADE: PREEGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011
HABILITAÇÃO

M
Gera
ais não se responsab
bilizará porr
3.2. O Trribunal de Justiça Militar do Esstado de Minas
envelopes de “Propo
osta Comercial” e “H
Habilitação”” que não sejam enttregues ao
o pregoeiro
o
designado,, no local, data
d
e horárrio definidoss neste edittal.
4. CREDEN
NCIAMENTO
O
4.1. No início da seessão, o pro
oponente, ou seu rep
presentante
e legalmentte constituíído, deveráá
apresentarr‐se ao preegoeiro paara credencciamento, devidamente munidoo de docum
mento quee
expressam
mente o crredencie a participarr do certaame, oferta
ar lances e a respo
onder pelaa
representaada. Poderáá, para tanto
o, utilizar‐see do modelo
o de creden
nciamento cconstante do
d Anexo II.
4.2. Caso
o o credenciiado seja só
ócio ou partticipante daa empresa, é indispenssável que se
e comprovee
por meio de documeento original ou auteenticado, naa ocasião, ser detentoor de pode
eres que o
habilite a formular laances e praaticar todoss os demais atos inerentes ao ccertame, em
m nome daa
empresa.
4.3. O creedenciado deverá com
mparecer à sessão porrtando a carteira de iddentidade, procuração
o
(pública ou particular) e contrato social oou documen
nto equivalente que ccomprove poderes
p
do
o
outorgantee para exerccer direitos e assumir oobrigações em nome da
d empresa..
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d represen
ntação seráá demonstraada por um
m dos docum
mentos abaaixo, no seu
u
4.4. A leggitimidade da
prazo de validade e naa abrangência de seu oobjeto:
a) Instrum
mento de maandato público;
b) Instrum
mento de mandato parrticular, ass inado por dirigente,
d
sócio ou prooprietário da
d empresaa
proponentte, com firrma reconh
hecida em cartório. Neste
N
caso,, deverá seer apresentada cópiaa
autenticad
da do respeectivo estattuto, contrrato social ou ato con
nstitutivo, e da últimaa alteração
o
estatutáriaa ou contrattual ou da respectiva
r
cconsolidaçãão, no qual sejam exprressos os po
oderes paraa
exercer dirreitos e assu
umir obrigações em deecorrência de
d tal investtidura;
c) Documeento originaal ou autenticado, em vigor, de co
onstituição da empresaa, quando se
s tratar dee
sócio, adm
ministrador ou
o diretor.
4.5. Em sse tratando de Microem
mpresa – M
ME ou Empre
esa de Pequ
ueno Porte – EPP, a comprovação
o
desta cond
dição será efetuada
e
mediante cerrtidão expe
edida pela Junta Comeercial e deve
erá ocorrerr
quando do
o credenciaamento, so
ob pena dee não aplicação dos efeitos
e
da Lei Comple
ementar nºº
123/2006.
4.6. Não serão admiitidos mais de um creddenciado po
or empresa, nem um ú nico creden
nciado paraa
mais de um
ma empresaa.
4.7. Conssiderando que
q o credenciamento ocorre em fase prelim
minar à hab ilitação dass empresas,,
deverão oss representtantes portaar em mãoss a documentação prevvista no subbitem 4.4 deste edital,,
não devendo a mesma ser colocaada dentro do envelop
pe de “Habilitação”.
4.8. Deveerá ser ain
nda entregue, OBRIGA
ATORIAMENTE, juntamente com
m o credenciamento,,
declaração
o emitida peela propone
ente, na qu al afirma esstar ciente das normass contidas neste
n
editall
e que aten
nde todos oss requisitoss de comproovação de habilitação
h
solicitados
s
nno item 7 deste
d
edital..
A declaraçãão poderá ser
s feita con
nforme o m
modelo consstante do An
nexo III.
4.8.1. As M
ME’s e EPP’ss devem fazer constar dda declaraçção a que se
e refere o ittem 4.5, se for o caso,,
a restrição
o da documeentação exiigida, para eefeito de co
omprovação
o de regularridade fiscaal, sob penaa
de ser conssiderada inaabilitada ne
este proced imento, sem
m prejuízo das
d demais penalidade
es cabíveis.
4.9. O praazo para creedenciamen
nto encerraa‐se no mom
mento da ab
bertura da ssessão do pregão.
p
5. PROPOSSTA COMER
RCIAL
5.1. A pro
oposta deveerá ser elab
borada de foorma clara, em papel timbrado daa empresa proponente
p
e
e atender aaos seguinttes requisito
os:
5.1.1. Estarr datilograffada ou im
mpressa, com
o
m páginas rubricadass, sendo a última asssinada pelo
representaante legal da
d empresa,, sem emenndas, rasuraas, ressalvas, entrelinhhas ou omisssões, salvo
o
se, inequivvocadamen
nte, tais falhas não aacarretarem
m lesões ao direito ddas demaiss licitantes,,
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m a exata compreenssão de seu conteúdo,,
prejuízo à Administração Públicca ou não impedirem
devendo conter:
a) razão so
ocial, númeero do CNP
PJ, endereçoo completo
o, número do
d telefonee e do fax da
d empresaa
proponentte, observando‐se que
e o CNPJ daa licitante deverá
d
ser o mesmo que constaará da notaa
fiscal a ser emitida peela empresa vencedoraa desta licitaação, após a entrega dee seu objeto;
unitário e to
otal dos serrviços, em moeda corrrente do País, com 2 (duas) casaas decimaiss
b) preço u
após a vírggula, podendo ser utilizzado o mod elo constan
nte do Anexxo IV deste eedital;
c) prazo d
de validade de propostta, não infeerior a 60 (ssessenta) dias,
d
contaddos da data estipuladaa
para a entrrega dos en
nvelopes;
d) data e assinatura do represe
entante leggal da emp
presa, com identificaçãão de seu nome logo
o
abaixo a asssinatura.
5.1.2. Nos preços propostos deverão vir inccluídos todo
os os tributtos, encargoos sociais e quaisquerr
ônus que p
porventura possam reccair sobre o atendimen
nto do obje
eto da preseente licitaçãão, os quaiss
ficarão a caargo única e exclusivam
mente da p roponente.
5.1.3. Conssideram‐se incluídas
i
naa proposta ttodas as despesas nece
essárias à e ntrega do objeto.
o
5.2. Apóss a abertura das propostas não sserá admitido cancela
amento, incclusão ou exclusão
e
dee
documento
os, retiradaa da propo
osta ou alteeração nas suas cond
dições, sob pena de inclusão do
o
licitante no Cadastro
o de Fornecedores Im
mpedidos de
e Licitar e contratar com a Adm
ministração
o
Pública Esttadual, instiituído pela Lei nº 13.9994/2001.
5.3. As propostas não poderão
o impor coondições ou
u conter op
pções, someente sendo
o admitidass
propostas que ofertem
m apenas uma cotaçãoo para o serrviço objeto
o desta licitaação.
O DO PREGÃ
ÃO
6. SESSÃO
6.1. No diaa, hora e loccal designados para a sessão púb
blica do preg
gão, será feeito o crede
enciamento
o
dos particiipantes, ideentificação dos represeentantes daas empresa
as proponenntes e o recolhimento
o
dos envelo
opes de proposta come
ercial e de hhabilitação.
6.2. Após o credenciamento, o pregoeiroo declarará aberta a sessão
s
do PREGÃO, e não maiss
aceitará no
ovos propon
nentes.
6.3. Classifficação das propostas comerciaiss
6.3.1. Aberrtos os envvelopes de Propostas Comerciais, estas serã
ão analisaddas a fim de
d que sejaa
verificado se foram atendidas
a
as
a especificcações e co
ondições esstabelecidaas neste ed
dital e seuss
anexos, sendo imediaatamente de
esclassificaddas as propostas que estiverem
e
em
m desacord
do.
6.3.2. O pregoeiro classificará o autor da prroposta de menor pre
eço global e aqueles que
q tenham
m
apresentad
do propostaas em valorres sucessivvos e superiores em até
é 10% (dez por cento) à propostaa
de menor preço, paraa participare
em da rodadda de lance
es verbais.
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o, 3 (três) propostas de preços nas condiçõões definidas no item
m
6.3.3. Se nãão houver, no mínimo
anterior, o pregoeiro
o classificarrá as melhoores propo
ostas, em ordem
o
cresccente de valor,
v
até o
máximo dee três, quaisquer que sejam
s
os prreços oferecidos nas propostas appresentadas, para quee
seus autores participeem dos lancces verbais.
6.3.4. Haveendo empatte entre pro
opostas de preços que
e se enquad
drem nas h ipóteses de
escritas noss
dois subiteens anteriorres, essas se
erão classifiicadas.
6.3.5. Será desclassificcada a proposta que:
a) apresen
ntar preçoss simbólicoss, irrisórioss ou de valor zero, in
ncompatíveeis com os preços dee
mercado, superestim
mados ou manifestame
m
ente inexeq
qüíveis, assim consideerados nos termos do
o
disposto no § 3º do arrt. 44 e incisso I e II do aart. 48, da Lei
L Federal nº
n 8.666/933;
b) for apreesentada em
m desacordo
o com este edital.
6.4. Lancess verbais
6.4.1. Serrá dada opo
ortunidade para nova disputa en
ntre as licittantes classsificadas, po
or meio dee
lances verrbais, individuais e su
ucessivos, dde valores distintos e menoress que o último lancee
ofertado, iniciando‐see a rodadaa de lancess a partir do
d autor da
a proposta classificadaa de maiorr
preço, segu
uido pelos demais,
d
em
m ordem deccrescente.
6.4.2. Os lances verbais deverãão ser daddos conside
erando‐se o valor totaal para pre
estação doss
serviços ob
bjeto do edital.
6.4.3. Não
o caberá rettratação do
os lances ofeertados.
6.4.4. Se duas ou maais propostaas, em absooluta iguald
dade de con
ndições, ficaarem empaatadas, seráá
a público,, para defin ir a ordem de apresentação dos laances.
realizado ssorteio em ato
6.4.5. A d
desistência em
e apresen
ntar lance vverbal, quan
ndo convoccada pelo ppregoeiro, im
mplicará naa
exclusão d
da licitante da etapa de
d lances veerbais e na manutenção do últim
mo preço apresentado
o
pela mesm
ma, para efeeito de poste
erior orden ação das prropostas.
6.4.6. A rodada de lan
nces verbaiss será repettida quantas vezes o prregoeiro coonsiderar ne
ecessário.
6.5. Julgam
mento
6.5.1.

O critério dee julgamento será o de MENOR PR
REÇO GLOBAL.

6.5.2. Deeclarada en
ncerrada a etapa
e
comppetitiva e ordenadas as ofertas, o ppregoeiro examinará
e
a
aceitabilidaade da primeira classsificada, quuanto ao objeto e vallor, decidinndo motivadamente a
respeito.
osta escritaa
6.5.2.1. Caaso não se realize lancce verbal, seerá verificada a conformidade enntre a propo
de menor preço e o vaalor estimado da contrratação.

8

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
nda a todos os termos deste editaal e que seu
u
6.5.2.2. Haavendo apeenas uma offerta e desdde que aten
preço seja compatíveel com o vaalor estimaddo da contratação, esta poderá sser aceita, podendo o
pregoeiro negociar paara obter melhores conndições.
erta de m
menor preçço, será aberto o eenvelope contendo a
6.5.3. Seendo aceitável a ofe
documentaação de hab
bilitação da licitante quue a tiver fo
ormulado, para
p
confirm
mação da su
ua condição
o
habilitatória.
6.5.4. Ap
pós a fase de
d lances, se a propostta mais bem
m classificad
da não tiverr sido ofertaada por MEE
ou EPP e h
houver prop
posta apresentada porr ME ou EPP
P até 5% superior à meelhor propo
osta, estaráá
configurad
do o empatee previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complemen
C
tar nº 123/22006.
6.5.4.1. Ocorrendo o empate, prroceder‐se‐‐á da seguin
nte forma:
6.5.4.1.1. a ME ou EP
PP mais bem
m classificadda será con
nvocada parra, no prazoo de 5 (cincco) minutoss
após o en
ncerramento
o dos lances verbais,, apresentaar nova pro
oposta de preço inferior àquelaa
considerad
da classificaada em 1º lugar no ceertame, sob pena de preclusão
p
doo exercício do mesmo
o
direito;
6.5.4.1.2. n
não sendo vencedora
v
a ME ou EPPP mais bem
m classificad
da, na formaa do subitem anterior,,
serão convvocadas as demais ME
E ou EPP rem
manescente
es cujas pro
opostas esttejam dentrro do limitee
estabelecid
do no caputt desta cond
dição, na orrdem classifficatória, pa
ara o exercíício do mesmo direito.
6.5.4.2. No
o caso de equivalência
e
a dos valorees apresenttados pelass ME e EPP que se enccontrem no
o
limite estaabelecido no
n caput desta
d
cond ição, será realizado sorteio enttre elas paara que see
identifiquee aquela que primeiro poderá apreesentar me
elhor propossta.
6.5.5. Naa hipótese de não co
ontratação nos termos previstos na condiçção anterior, o objeto
o
licitado serrá adjudicad
do em favor da propossta classificaada em 1º lu
ugar na eta pa de lance
es.
6.5.6. Co
onstatado o atendimento pleno ààs exigênciaas deste edital, será deeclarado o proponente
p
e
vencedor, sendo‐lhe adjudicado
o o objeto,, observadaas as dispo
osições da Lei Comple
ementar nºº
123/2006 e do Decretto Estadual nº 44.630/ 2007.
6.5.7. See a propostaa não for acceitável ou se a licitantte não atender às exigêências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüent
s
tes, na orde
em de classificação, e aassim sucesssivamente,,
até a apurração de uma propossta que ateenda ao edital, sendo a respectivva licitante
e habilitadaa
declarada vvencedora e a ela adju
udicado o obbjeto desta licitação.
6.5.8. Ap
purada a melhor
m
proposta que attenda ao ed
dital, o preg
goeiro podeerá negociaar para quee
seja obtido
o um melho
or preço.
6.5.9. A licitante deten
ntora da me
elhor ofertaa deverá encaminhar ao pregoeiroo, no prazo máximo dee
2 (dois) dias úteis, a proposta de
d preços a justada ao valor final de seu lannce, contendo o preço
o
unitário e ttotal dos seerviços que compõem a proposta.
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os todos oss
6.5.10. Da sessão do pregão lavvrar‐se‐á at a circunstanciada, na qual serãoo registrado
atos do prrocedimento e as ocorrrências rellevantes e que, ao final, será asssinada pelo pregoeiro,,
equipe de apoio e licittantes presentes.
7. HABILITTAÇÃO
7.1. Enceerrada a etapa competiitiva e ordeenadas as offertas, o pre
egoeiro com
mprovará ass condiçõess
de habilitaação do autor da melho
or oferta, qque será reaalizada por meio de coonsulta ao Cadastro
C
dee
Fornecedo
ores Impedidos de Licittar e Contraatar com a Administraçção Públicaa Estadual – CAFIMP, e
pela análise dos do
ocumentos a seguir rrelacionado
os, que deverão consstar do en
nvelope dee
habilitação
o.
7.2. Para a Habilitaçção Jurídica:
a) no caso
o de Empressário, o registro comerccial;
b) no caso
o de Socied
dades Empresárias, o aato constitu
utivo, estatuto ou conntrato sociaal em vigor,,
devidamen
nte registrado;
c) no caso
o de Socied
dades Simp
ples, a inscrrição do atto constituttivo, acomppanhada de
e prova dee
diretoria em exercício
o;
o de ME ou EPP, declaração,
d
sob as penas da le
ei, de quee se enquaadra como
o
d) no caso
microemprresa ou empresa de pe
equeno porrte, conform
me o caso, assim
a
definiidas de acordo com oss
incisos I e II do artigo 3º da Lei Complemen
C
ntar Federal nº 123/06,, observanddo o modelo
o no Anexo
o
V deste edital.
d
alíneass “b” e “cc” do sub
bitem 7.2 os docum entos deverão estarr
7.2.1. Na h
hipótese das
acompanhados de to
odas as alte
erações ouu da consollidação respectiva, beem como, no
n caso dee
hados dos ddocumentoss de eleição de seus addministradores.
sociedadess por ações,, acompanh
7.3. Para comprovaçção da Regu
ularidade FFiscal:
a) inscrição no Cadasttro Nacionaal de Pessoaas Jurídicas – CNPJ;
b) certidão
o negativa emitida pelo
p
órgão competen
nte que de
emonstre rregularidade
e junto àss
Fazendas P
Públicas esttadual e municipal de sseu domicílio ou sede;
c) Certidão
o Conjunta de Débitoss relativos a tributos federais e à Dívida Attiva da Uniãão, emitidaa
pela Secreetaria da Reeceita Fede
eral para coomprovação de regula
aridade junnto à Fazen
nda Públicaa
Nacional;
d) certificaado emitido
o pela Caixaa Econômicca Federal para
p
comprovação de regularidad
de junto ao
o
Fundo de G
Garantia po
or Tempo de
e Serviço ‐ FFGTS;
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e) certidão
o negativa de
d débito, ou
o prova eq uivalente, que
q compro
ove regulariidade de sittuação paraa
com a Segu
uridade Soccial, ou aind
da prova dee garantia do
o juízo com
m valor suficciente para pagamento
o
do débito, quando em
m litígio, para comproovação de regularidad
r
N
daa
e junto ao Instituto Nacional
Seguridadee Social ‐ INSS.
7.3.1. No ccaso de forn
necedor não
o inscrito noo cadastro de contribu
uintes do Esstado de Miinas Gerais,,
o mesmo deverá apresentar, ainda,
a
declaaração de que
q não po
ossui nenhhum débito perante a
Fazenda Pública deste Estado, o que será oobjeto de conferência
, pelo preggoeiro, como condição
c
o
para homo
ologação daa licitação.
7.4. Para a comprovação da qualificação téécnica:
7.4.1 Comprovação de
d aptidão para desem
mpenho de
e atividade pertinentee e compattível com o
objeto dessta licitação por meio dos
d seguintees documen
ntos:
7.4.1.1. Ateestado(s) dee capacidade
e técnico‐opperacional, fornecido(s)
f
) por pessoaa de direito público ou
privado, exxpedido em seus respecctivos nomees, que comprove(m) a experiênciaa anterior naa prestação
dos serviços compatíveeis em caractterísticas, quuantidades e prazos com
m o objeto daa licitação.

7.5. Para comprovaçção da qualificação eeconômico‐financeira: certidão negativa de
d falência,,
expedida p
pelo cartórrio distribuidor da com
marca da sede da pesssoa jurídicca ou de exxecução dee
pessoa física, de acorrdo com o inciso II do artigo 31 da Lei nº 8.6
666/93, com
m data de emissão
e
de,,
no máximo
o, 60 (sessenta) dias, co
ontados da data previssta para sesssão públicaa deste Preggão.
7.6. Para ccomprovaçãão do dispo
osto no inc . XXXIII do art. 7º da Constituiçãão Federal: declaração
o
de que a empresa não
n emprega em trabbalho notu
urno, perigo
oso ou ins alubre, me
enor de 18
8
(dezoito) aanos ou, em
m qualquerr trabalho, menor de 16 (dezessseis) anos, salvo na co
ondição dee
aprendiz, a partir de 14
1 (quatorze) anos, a qqual deverá ser assinad
da por quem
m possua po
oderes paraa
representáá‐la em juíízo ou foraa dele, com
mprovando‐se esta co
ondição, poodendo utiilizar‐se do
o
modelo co
onstante do Anexo VII deste
d
Edital .
7.7. Juntam
mente com
m os docum
mentos consstantes nesste item, o fornecedoor, mesmo cadastrado
o
junto ao Ceertificado de
d Registro Cadastral, ddeverá apre
esentar declaração de que a empresa não see
encontra d
declarada in
nidônea para licitar e contratar com
c
o Pode
er Público oou suspensaa do direito
o
de licitar o
ou contrataar com a Administraçã
A
ão Pública,, conforme modelo coonstante do
o Anexo VII
deste Editaal.
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g
sobre
e a habilitaçção
7.8. Das diisposições gerais
7.8.1. O prregoeiro e//ou a equip
pe de apoiio consultará o CAFIM
MP – Cadasstro de Fornecedoress
Impedidoss de Licitarr com a Administraçã
A
ão, com a finalidade
e de se veerificar a situação do
o
fornecedor.
ornecedor, detentor do Certificcado de Re
egistro Cad
dastral, em
mitido pelo Portal dee
7.8.2. O fo
Compras, poderá apresentá‐lo
a
o para uttilizar‐se do(s) docum
mento(s) nnele descrrito(s), em
m
substituiçãão aos documentos exigidos, desdde que dentro de seu prazo de vigêência.
7.8.3. Na hipótese de os documentos descrittos no certiificado de que
q trata o ssubitem 7.8
8.2 estarem
m
com a datta de vigên
ncia vencid
da, será asssegurado ao
a forneced
dor, já caddastrado, o direito dee
apresentarr documenttação atualizada e reguularizada naa própria sessão do preegão.
7.8.4. Serão
o analisado
os no certiificado de que trata o subitem 7.8.2 som
mente os documentoss
exigidos paara este cerrtame, send
do desconsidderados tod
dos os outro
os documenntos.
7.8.5. Sob pena de inaabilitação, em todos oos documen
ntos aprese
entados parra habilitaçãão deverão
o
constar o n
nome do fornecedor, o número doo CNPJ e o endereço
e
re
espectivo.
7.8.6. Se a licitante figgurar como estabeleci mento mattriz, todos os
o documenntos deverãão estar em
m
nome da m
matriz; se estabelecimento filial, ttodos os do
ocumentos deverão esstar em nom
me da filial,,
exceto aqu
ueles docum
mentos que forem emittidos somen
nte em nom
me da matriiz;
7.8.7. Será inabilitada a licitante que
q deixar dde apresentar quaisqu
uer dos docuumentos exxigidos paraa
a habilitaçãão ou apressentá‐los em
m desacord o com o esttabelecido neste
n
edita l.
7.8.8. Declaarações falsas sujeitarão a licitaante às san
nções previistas em leei e especiaalmente ass
previstas n
no item 13 deste
d
edital.
7.8.9. Para fins de hab
bilitação, a verificação em sítios oficiais
o
de órgãos
ó
e enttidades con
nstitui meio
o
legal de prrova, sendo
o que a ausê
ência de quualquer doccumento de habilitaçãoo passível de
d consulta,,
durante a sessão, pelo sistema eletrô nico (inclu
uindo interrnet ou ooutros proggramas dee
computado
or), não acaarretará a in
nabilitação dda licitante.
7.8.10. Na hipótese do
d subitem
m anterior, o pregoeirro fará a consulta
c
noo ato da sessão paraa
averiguar a regularid
dade fiscal do forneccedor e providenciará
á a impresssão dos documentoss
necessário
os à compro
ovação das exigências
e
dde habilitaçãão.
7.8.11. Os documento
os provenie
entes da innternet terãão sua auttenticidade certificadaa junto aoss
sítios dos ó
órgãos emisssores, paraa fins de habbilitação.
7.8.12. Parra fins de co
onferência, o pregoeiroo reserva‐se o direito de exigir oss originais de
d todos oss
documento
os apresenttados em fo
otocópias.
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o dos documentos podderá ser feiita por cartório compeetente, pelo
o pregoeiro
o
7.8.13. A aautenticação
ou qualqueer membro
o da equipe
e de apoio, à vista doss originais, no ato de aabertura daa sessão do
o
pregão.
h
,
7.8.14. As ME’s e as EPP’s deverão aprese ntar toda a documenttação exigidda para a habilitação,
inclusive o
os documen
ntos comprrobatórios da regularidade fiscal, mesmo qque estes apresentem
a
m
alguma resstrição.
7.8.14.1. H
Havendo reestrição na comprovaçã
c
ão da regullaridade fisccal, será asssegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial correspoonderá ao momento
m
em
e que o p roponente apresentarr
preço infeerior ao meenor preço ofertado nna etapa de
e lances, prorrogáveiss por igual período, a
critério da Adminisstração Pública, paraa regularização da documentaação, pagaamento ou
u
parcelameento de déb
bito, e emisssão de eveentuais certtidões nega
ativas ou poositivas com
m efeito dee
certidão neegativa.
7.8.14.2. A prorrogaação do prazo
p
paraa regularizaação fiscal dependerrá de requerimento,,
devidamen
nte fundamentado, a ser dirigido aao pregoeirro.
7.8.14.3. EEntende‐se por tempe
estivo o reqquerimento
o apresentado dentro ddos 2 (dois) dias úteiss
inicialmentte concedid
dos.
7.8.14.4. A não reggularização da docum
mentação, no prazo previsto nneste item,, implicaráá
decadênciaa do direito
o à contratação, sem prrejuízo das sanções cab
bíveis.
7.8.15. Tod
dos os docu
umentos de
everão ter vvigência até o dia pre
evisto para realização do pregão;;
inexistindo
o esse prazo
o, reputar‐se‐ão válido s por 90 (no
oventa) diass, contadoss de sua exp
pedição.
8. RECURSSOS
8.1. Declarrada a vencedora, qualquer licit ante poderrá manifesttar imediataa e motivadamente a
intenção d
de recorrer,, cuja síntesse será lavrrada em ataa, sendo co
oncedido o prazo de 3 (três) diass
úteis para apresentaçção das razõ
ões de recu rso, ficando
o as demaiss licitantes, desde logo
o, intimadass
para apressentar conttra‐razões, por igual pprazo, que começará
c
a correr do término do prazo do
o
recorrentee, sendo‐lhees assegurad
da vista imeediata dos autos.
a
8.2. A licitaante poderáá apresentaar as razõess do recurso
o no ato do pregão, as quais serão
o reduzidass
a termo naa respectivaa ata, ficand
do todas as demais licittantes desde logo intim
madas para apresentarr
contra‐razõ
ões no prazzo de 3 (três) dias útei s, contadoss da lavratura da ata, ssendo‐lhes asseguradaa
vista imediiata dos auttos.
8.3. A faltaa de manifestação imediata e mottivada da liccitante impo
ortará a deccadência do
o direito dee
recurso.
8.4. Os reccursos deverão ser decididos no p razo de 5 (ccinco) dias úteis.
ú
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enas dos aatos insusccetíveis dee
8.5. O accolhimento de recursso importa rá a invalidação ape
aproveitam
mento.
8.6. O resu
ultado do recurso
r
será divulgadoo no portall do Tribunal de Justiçça Militar na
n Internet..
WWW.tjmmg.jus.br e comunicad
do a todas aas licitantess via fax ou correio
c
elettrônico.
9. ADJUDIICAÇÃO E HOMOLOGA
H
AÇÃO
9.1. Inexisstindo manifestação re
ecursal, o pregoeiro adjudicará
a
o objeto dda licitação à licitantee
osterior homologação do resultaado pelo Prresidente ddo Tribunal de Justiçaa
vencedora, com a po
Militar.
9.2. Decid
didos os recursos
r
po
orventura interpostoss e consta
atada a reegularidade
e dos atoss
procedimeentais, o Presidente
P
do Tribunnal de Justtiça Militarr homologaará a adju
udicação e
determinará a contrattação.
10.

DO LOCAL E DO PRAZO DE
D ENTREGA
A

10.1. O praazo de entrrega do obje
eto será dee 60 (sessen
nta) dias corrridos, conttados da assinatura do
o
contrato, p
podendo ser prorrogad
do por até 115 (quinze) dias.
10.2. A en
ntrega deveerá ser feita no Tribu nal de Justtiça Militar,, à Rua Aim
morés, nº 698,
6
Bairro
o
Funcionários, em Belo
o Horizonte, em horári o previame
ente ajustad
do.
ntratação decorrente
d
deste
d
proceedimento licitatório ob
bservará a oordem de classificação
o
10.3. A con
dos forneccedores.
11. DO REC
CEBIMENTO
O DOS SERV
VIÇOS
11.1. Os seerviços serão recebidoss na forma pprevista no art. 73, inciso II, da Leei Federal nºº 8.666/93.
11.2. O reccebimento dos serviço
os pelo Tribbunal não exclui
e
a responsabilidaade civil da empresa a
eles relativva.
12.

DO PAGAMEN
NTO

12.1. As d
despesas deecorrentes desta licitaação serão pagas por meio da D
Diretoria Exxecutiva dee
Finanças d
do Tribunal de Justiça Militar
M
do EEstado de Minas
M
Geraiis em estabbelecimento bancário,,
no prazo de 5 (cinco
o) dias úte
eis contadoos a partir da entrega
a definitiva do objeto
o licitado e
apresentaçção de hábil documentto fiscal.
12.2. Em caso de irregularida
i
ades na em
missão do documentto fiscal, oou troca de
d produto
o
insatisfatório, o prazo
o de pagame
ento será coontado a paartir da regu
ularização ddos mesmoss.
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d pagamen
nto, solicitaa‐se a indicaação do núm
mero da connta bancária, nome do
o
12.3. Para facilidade de
banco e aggência.
13. DAS PEENALIDADEES
As licitantees participantes desta Licitação e, principalm
mente, a licittante(s) venncedora(s), sujeitar‐se‐‐
á(ão), no q
que couber, às penalidaades previsttas no Capíttulo IV da Lei Federal nnº 8.666/93
3.
13.1. A recusa injustiificada em assinar o ccontrato de
entro dos prazos
p
de 5 (cinco) diaas úteis, a
ncia Adminiistrativa do
o Tribunal, caracteriza
c
ddescumprim
mento totall
contar da ccomunicaçãão da Gerên
da obrigação assumid
da, sujeitand
do a licitantte vencedorra às penalidades legaiis, conforme art. 81 daa
Lei Federal nº 8.666/9
93.
13.1.1. O d
disposto acima não se aplica às liicitantes co
onvocadas que
q não aceeitarem a contratação
c
o
nas mesmaas condiçõees da primeira colocadaa, inclusive quanto ao preço e praazo.
13.2. A reccusa da licittante vencedora em enntregar os serviços,
s
dentro do praazo estabele
ecido nestee
edital, caraacterizará o descumpriimento da oobrigação.
13.3. Pela inexecução
o total ou parcial do objeto liciitado, o Tribunal de JJustiça Miliitar poderáá
aplicar à licitante ven
ncedora as seguintes
s
s anções, garrantido o direito ao coontraditório
o e à amplaa
defesa:
13.3.1. advvertência, que
q será aplicada semppre por escrrito;
13.3.2. mu
ulta;
13.3.3. susspensão temporária de
d participaação em liccitação e im
mpedimentoo de contraatar com a
Administraação Pública, nos term
mos dos artts. 24, 25 e 26 do Deccreto Estaddual nº 44.4
431/2006 e
suas posteeriores alterrações;
d inidoneidade para licitar ou contratar com a A
Administraçãão Pública,,
13.3.4. deeclaração de
enquanto perdurarem
m os motivo
os determin antes da pu
unição e não for proceddido ao ressarcimento
o
dos prejuízzos decorrentes da inadimplência do fornece
edor.
13.4. Ficam
m estabeleccidos os seguintes perc entuais de multa:
13.4.1. 0,33% (três déécimos por cento) porr dia, até o trigésimo dia de atraaso, sobre o valor do
o
fornecimen
nto não reaalizado;
13.4.2. 20%
% (vinte po
or cento) sobre o valoor do forne
ecimento não
n realizaddo, no caso
o de atraso
o
superior a 30 (trinta) dias,
d
com a conseqüennte rescisão
o contratual;
13.5. O vallor máximo das multass não poderrá exceder, cumulativa
amente, a 110% (dez po
or cento) do
o
valor da prroposta atualizado.
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nção de mu
ulta poderáá ser aplicadda cumulattivamente com
c
as dem
mais sançõe
es previstass
13.6. A san
neste item
m, de acord
do com a gravidade d a infração, observada a ampla ddefesa, no prazo de 5
(cinco) diass úteis, a co
ontar da intimação do aato.
13.7. O Tribunal fica desde
d
já auttorizado, em
m caráter irrevogável, a efetuar doo pagamento devido à
contratadaa a deduçãão dos valo
ores corresppondentes à multa, in
ndependen temente de qualquerr
aviso ou no
otificação.
13.8. Quaando a licittante vence
edora se reecusar a en
ntregar os serviços,
s
o Tribunal re
eserva‐se o
direito de convocar as licitantes remanesceentes, na orrdem da classificação, oou revogar a licitação,,
independeentemente das
d sançõess administraativas previstas neste edital.
e
13.9. A liicitante que deixar de
e entregar a documen
ntação exig
gida para o certame, apresentarr
documentaação falsa, ensejar o re
etardamentto da execução de seu objeto, nãoo mantiver a proposta,,
falhar ou ffraudar na execução do
d contratoo, comportaar‐se de mo
odo inidôneeo ou come
eter fraudee
fiscal, ficarrá impedidaa de licitar e contratarr com a Adm
ministração
o Pública, peelo prazo de até cinco
o
anos, sem prejuízo daas multas prrevistas nesste edital e das
d demais cominaçõees legais.
14. ESCLA
ARECIMENTO
OS E IMPUG
GNAÇÃO AO
O EDITAL
14.1. Até o quinto diaa útil após a publicaçãoo do aviso deste edital, qualquer ppessoa pode
erá solicitarr
esclarecim
mentos, pro
ovidências ou
o impugn ar o prese
ente edital,, mediantee petição por
p escrito,,
protocolad
da no Tribun
nal de Justiçça Militar.
14.2. O preegoeiro deccidirá sobre a petição nno prazo de 24 (vinte e quatro) hooras.
14.3. Caso
o a impuggnação sejaa acolhida, ou os essclarecimentos ou proovidências solicitadoss
determinem alteraçõees no editall, será desiggnada nova data para a realizaçãoo do pregão.
OSIÇÕES GER
RAIS
15. DISPO
15.1. O PR
REGÃO seráá realizado
o pelo preggoeiro Frederico Braga
a Viana e ppela equipe
e de apoio
o
composta pelos servid
dores Áurea Maria Alvves Araújo, Giovani Via
ana Mendess e Marcelo
o de Araújo
o
Batalha, seendo eventu
uais substituições efet uadas na fo
orma previssta na Portaaria nº 511//2010 destee
Tribunal.
15.2. As em
mpresas e/o
ou represen
ntantes quee adquirirem
m o instrum
mento convoocatório viaa Internet e
tiverem intteresse em participar do certamee, obrigam‐‐se a acomp
panhar as ppublicações referentess
ao processso no sítio www.tjmmg
w
g.jus.br e puublicações no Diário Oficial
O
“Minaas Gerais”, quando forr
o caso, com
m vista a po
ossíveis alterações e avvisos.
15.3. A liciitante vencedora deve
erá apresen tar, no prazo máximo de 48 horaas, após a adjudicação
a
o
do objeto, a proposta dos serviço
os que com põem a pro
oposta, com
m os valoress finais de se
eu lance.
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ntrega da proposta
p
im
mplica, autoomaticame
ente, na aceitação táccita e irretratável dass
15.4. A en
condições de participação, não
o sendo váálida qualquer alegação de dessconhecime
ento ou dee
ignorância das condições estabellecidas nestte edital.
onentes intteressados, tanto das Propostas Comerciaiss como doss
15.5. Será dada vistaa aos propo
Documentos de Habilitação, apre
esentados nna sessão.
o interesse da Admin istração, po
oderá relevvar omissõees puramen
nte formaiss
15.6. O prregoeiro, no
observadas na docum
mentação e proposta, desde que não contra
ariem a leggislação vigente e não
o
compromeetam a lisura da licitaçãão.
15.7. É faacultada ao
o pregoeiro
o ou à auttoridade su
uperior, em
m qualquerr fase da licitação, a
promoção de diligênccia destinad
da a esclareecer ou a co
omplementtar a instruçção do processo, bem
m
como soliicitar a órrgãos com
mpetentes a elaboraçção de pa
areceres téécnicos destinados a
fundamenttar as decissões, vedad
da a juntadaa de docum
mento ou in
nformação que deveriam constarr
originariam
mente do en
nvelope de proposta o u de habilittação.
15.8. É vvedado à licitante retiirar sua prooposta ou parte dela, após a a bertura da sessão do
o
pregão.
15.9. É veedado à ven
ncedora sub
bcontratar ttotal ou parrcialmente o fornecimeento do objjeto.
15.10. A p
presente licitação som
mente podderá ser re
evogada po
or razões dde interessse público,,
decorrentee de fato supervenien
nte devidam
mente comp
provado ou
u anulada, nno todo ou
u em parte,,
por ilegalid
dade, de ofíício ou por provocaçãoo de terceiros, mediante parecer eescrito e de
evidamentee
comprovad
do.
15.11. Se, por qualqu
uer motivo,, não houveer expedien
nte no Tribunal de Jusstiça Militar nas datass
para entregga e/ou abertura dos eenvelopes de
d proposta
a e de habil itação, com
mo também
m
previstas p
dos prazoss de recurso
os, estas ficaarão autom
maticamente
e prorrogadas para o d ia útil subse
eqüente.
15.12. São
o anexos do
o presente edital:
e
a) ANEXO I – Termo de
d Referênccia;
b) ANEXO II – Modelo
o de Creden
nciamento;
c) ANEXO III – Modelo
o de Declarração de qu e cumpre os
o requisitoss de habilitaação;
d) ANEXO IV – Modelo de Propossta Comerccial;
e) ANEXO V – Modelo
o de Declaraação de enqquadramento ME e EPP;
f) ANEXO VI – Modelo de Declarração fato ssupervenien
nte;
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração art. 77º, XXXIII, CR/88;
h) ANEXO VIII – Minuta Contratu
ual
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úvidas, informações pooderão ser obtidas atrravés do tellefone (31) 3274‐1566
6
15.13. Em caso de dú
ou pessoallmente no Tribunal de
e Justiça Miilitar, no ho
orário de 9:00 às 18:000 horas, de
e segunda a
sexta‐feiraa.
onte, 20 dee setembro de 2011.
Belo Horizo
Juuiz Jadir Silvva
Presidente
e
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PROCEDIM
MENTO LICIT
TATÓRIO N
Nº 3/2011 – PREGÃO PRESENCIALL Nº 1/2011

ANEXO I
TERMO
O DE REFER
RÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contraatação de empresa esp
pecializada ppara a prod
dução de:
Item 01
1: Consiste na produçãão de 01 (um) vídeo in
nstitucional (documenttário) de 05
5
(cin
nco) minuto
os sobre a Justiça
J
Milittar do Estado de Mina
as Gerais. A equipe de
e gravação,,
edição e pós‐‐produção seguirá o rroteiro estabelecidos e constantte no anexxo 1 destee
term
mo, podend
do este, soffrer pequennas alteraçõ
ões devidam
mente acorddadas entre
e o TJMMG
G
e a empresa veencedora do processo licitatório.
2. JUSTIFIC
CATIVA
2.1. O presente objeto esttá em confformidade com o preevisto no projeto dee
divu
ulgação da Justiça Militar de M
Minas Gerais, integrante do Plannejamento Estratégico
o
20110‐2014, em
m que umaa das suas ações, pre
evê a prod
dução de uuma peça audiovisual,
a
,
insttitucional, para
p
apresentação em solenidades, treiname
entos, palesttras.
3. GARANTTIA
3.1. Substituir, se assim deteerminado pelo Tribuna
al de Justiçaa Militar do
o Estado dee
nas Gerais, às suas expensas, o oobjeto ou parte
p
dele que
q não ateenda às esp
pecificaçõess
Min
exiggidas, em que
q se verifiquem impeerfeições té
écnicas e de
efeitos, no prazo de 10
0 (dez) diass
corrridos, contaados do reccebimento dda notificaçãão emitida pelo gestorr do contratto.
3.2. Teer equipamentos aproopriados paara a realiza
ação de grravações: cââmeras HD
D
(Hig
gh Definitio
on) – presente em toddas as gravaações ‐ ilha
as de ediçã o compatívveis com ass
câm
meras, microfones de
e lapela e direcionais suficienttes para m
manter qualidade dee
exccelência nass gravações,, equipame ntos de ilum
minação adequados paara gravações externass
e eem estúdio
o. Câmeras no formatto digital Dvcam
D
tam
mbém serãoo possíveis de serem
m
utilizadas.
3.3. Reealizar a pro
odução do vvídeo instittucional, gra
avação doss DVD’s com
m esmero e
perrfeição, em conformidaade com as disposiçõess deste Term
mo de Refe rência.
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4. CONDIÇ
ÇÕES DE HA
ABILITAÇÃO
RATADA devverá apreseentar atestado(s) de Capacidade
C
e Técnico‐O
Operacional,,
4.1. A CONTR
fornecido(s) por pesssoa jurídicaa de direitoo público ou
o privado, para a q ual a empresa tenhaa
dade pertine
ente e com patível em características, quantiidades e prazos com o
desempenhado ativid
bjeto.
referido ob

5. CONDIÇ
ÇÕES DE REC
CEBIMENTO
O DO OBJETTO
5.1. A CONTR
RATADA terrá o prazo máximo de
e 60 (sesse
enta) dias ccorridos, co
ontados daa
assinatura do contratto, para a entrega do oobjeto contratado. O prazo
p
de exeecução do contrato
c
see
dará a parrtir da autorização por parte do ggestor do co
ontrato e poderá ser pprorrogado por até 15
5
dias.

5.2. O material bruto do vídeo
v
deverrá ser gravado em 15 (q
quinze) diass corridos. Depois
D
da
realização das gravaçõ
ões, que será supervisiionada pelaa Assessoria de Comun icação do TJMMG,
T
a
CONTRATA
ADA terá 30
0 (trinta) diaas corridos ppara aprese
entar uma primeira
p
proova do vídeo
o
institucional já editado para avaliação do CO
ONTRATANTTE, que acompanhará o processo de
produção e terá até 5 dias corridos para avaaliação. Dep
pois da avaliação, o CO
ONTRATANT
TE poderá
solicitar mudanças como a inclussão ou excluusão de imaagem e som
m. Após a avvaliação realizada pelo
CONTRATA
ANTE, a CON
NTRATADA terá 10 (de z) dias corridos para co
onclusão doos serviços e entrega.
5.3. A Contrataada deverá entregar à Assessoria de Comunicação Sociaal ‐ ASCOM:
m a versão ffinal (editad
da) do vídeo
o institucionnal em box
‐ 100 (dez cópiaas) DVD com
apropriado
o, devidameente identifficado.
6. LOCAL P
PARA ENTREEGA DO OB
BJETO
6.1. Sede do Tribunal de Justiça
J
Milittar do Estad
do de Minass Gerais, ruaa Aimorés, 698 –
Fun
ncionários, BH‐MG.
B

7. FISCALIZZAÇÃO E GEERENCIAME
ENTO DO CO
ONTRATO
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b a responsabilidade d a Assessoria de Comun
nicação Soccial do TJMM
MG –
7.1. Ficará sob
ASCOM, Teel.: (31) 327
74‐1566, a fiscalização
f
e o gerenciamento do contrato.
AÇÕES DA CONTRATAD
DA
8. OBRIGA
e:
8.1. A Contrataada obriga‐se a cumpr ir fielmente
a. Realizar a produção dos víídeos institu
ucionais, grravação doss DVD’s com
m esmero e
perfeição, em conformidade com as disp
posições deste Termo dde Referênccia.
b. Ter equipamen
e
tos apropri ados para a realização
o de gravaçõões externaas: câmerass
HD (Hig
gh Definitio
on) – presennte em todaas as gravaçções ‐ ilhas dde edição compatíveis
c
s
com as câmeras,, microfonees de lape
ela e direccionais sufiicientes paara manterr
qualidaade de excelência nass gravaçõess, equipamentos de illuminação adequadoss
para grravações exxternas e em
m estúdio. Câmeras no
o formato ddigital Dvcam também
m
serão possíveis
p
de serem utiliizadas.
c. O pro
oduto final deverá conntemplar triilha sonora,, exclusiva, composta por músico
o
que, no
otoriamentte, tenha t rabalhos musicais
m
que
e remetam
m à imagem
m de Minass
Gerais.
a
deterrminado pe
elo Tribunal de Justiça Militar do
o Estado dee
d. Subsstituir, se assim
Minas Gerais, às suas expeensas, o objeto
o
ou parte dele que não atenda àss
especifficações exxigidas, em que se verifiquem imp
perfeições ttécnicas e defeitos,
d
no
o
prazo de
d 10 (dez)) dias corriddos, contad
dos do rece
ebimento dda notificaçção emitidaa
pelo geestor do con
ntrato.
nar Termo de
d Cessão aao Tribunal de Justiça Militar
M
do Esstado de Minas
M
Geraiss
e. Assin
dos direitos autoraais das obraas. (Anexo II)

9. OBRIGA
AÇÕES DO CONTRATAN
C
NTE
9.1. O CONTTRATANTE deverá acoompanhar a execução dos trabbalhos porr parte daa
CONTRATA
ADA, auxiliaando, quand
do necessá rio, subsidiiando inform
mações relaacionadas à produção
o
audiovisuaal, disponibilizando as instalações da Justiça Militar
M
para a realizaçãão das gravaações.
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Anexo I do Termo
o de Referrência
o do Vídeo
o Institucional
Roteiro
ROTEIRO DE VÍDEO INSTITTUCIONAL PAR
RA O TJMMG
MINA FARIA
TEXTO: ROM
ÁU
UDIO

VÍDEO
V

“cedant arma togae” Cícero ‐ Cedam ass armas à
toga ‐

LETTERING
G (lithos pro re
egular)

CERO:
COMENTE A FRASE DE CÍC
m está sujeitoo
(sonora: queem faz cumpriir a lei também
a ela. O bem estar de uma
a sociedade só
ó está
quando aquelles que mantê
êm a ordem,
assegurado q
promovem a segurança e protegem os cidadãos se
submetem a um julgamen
nto isento e esspecífico)

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

M MUITO ANTTIGA...
UMA ORIGEM

ORIGEM (LLETTERING)
R
ANTIGA
A, COM
MAPA DA REGIÃO DE ROMA
OS QUE REME
ETAM ÀQUELA
A CIVILIZAÇÃO
ELEMENTO
(tratamen
nto de imagem
m)

GEM DA JUSTTIÇA MILITAR??
QUAL A ORIG
A história daa Justiça Militaar tem suas origens na
própria humanidade... ideentifica‐se com
m as grandes
e
por exércitos de
concentraçõees humanas, erigidas
conquista e d
defesa, sujeito
os aos rígidos princípios de
disciplina e h
hierarquia.
os romanos qu
ue, primeiramente, deram
Mas foram o
consistência e racionalidad
de aos projeto
os
do direito e daa Justiça Militar.
normativos d

ÕES, FILMES OU
O DOCUMEN
NTÁRIOS
ILUSTRAÇÕ
(observando licença para uso jornalíístico)
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DE JUSTIÇA MILITAR SEM
MPRE EXISTIU
U
A NOÇÃO D
ENTRE OS PO
OVOS CIVILIZA
ADOS DA ANT
TIGUIDADE. ///
NAQUELE TEEMPO, TAL MEDIDA
M
ERA NECESSÁRIA
A
PARA GARAN
NTIR, A MILHA
ARES DE QUILÔMETROS DEE
ROMA, A PR
RESERVAÇÃO DAQUELES QUE
Q VIRIAM A
SER OS PILA
ARES DAS INSSTITUIÇÕES MILITARES
M
EM
M
TODO O MUNDO MODERNO: A HIE
ERARQUIA, A
DISCIPLINA E A ÉTICA. //

ILUSTRAÇÕ
ÕES, FILMES OU
O DOCUMEN
NTÁRIOS
(observando licença para uso jornalíístico)

NTECERIA SEM
M HDE?
O QUE ACON
(sem HDE, as corporaçõ
ões poderiam se converterr
ue colocariam
m em risco o
em grupos armados, qu
cidadão, ass instituiçõess civis e atté o Estadoo
Democrático
o de Direito)

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

M
DA UNIÃO
U
FOI O
NO BRASIL, A JUSTIÇA MILITAR
ÓRGÃO DO PO
ODER JUDICIÁ
ÁRIO, CRIADO
O
PRIMEIRO Ó
POR D. JOÃ
ÃO VI, EM ABRIL DE 1808
1
// NOSS
ESTADOS, SU
UA INSTITUIÇÃO FOI AUTO
ORIZADA POR
R
LEI FEDERA
AL NO ANO DE 1936 //
/ NO ANO
O
SEGUINTE, FOI CRIADA A JUSTIÇA MILITAR DO
O
AIS, PELA LEII Nº 226, DEE
ESTADO DE MINAS GERA
M SUA COMPOSIÇÃO OSS
09/11/1937, TENDO EM
A
EM
M
CONSELHOS DE JUSTIÇA E UM JUIZ AUDITOR,
NSTÂNCIA// EM 1946, A CO
ONSTITUIÇÃO
O
PRIMEIRA IN
FEDERAL PO
OSICIONOU A JUSTIÇA MILITAR COMO
O
ÓRGÃO DO P
PODER JUDICIÁRIO, E NO MESMO
M
ANO,,
FOI CRIADO O TJMMG, CO
OMO ÓRGÃO DE SEGUNDO
O
RISDIÇÃO.//
GRAU DE JUR

ILUSTRAÇÃ
ÃO DE D.JOÃO
O VI, CHEGAD
DA DA FAMÍLIA
REAL // FO
OTOS HISTÓRICAS (EM P&BB) DA ÉPOCA
REFERIDA // PASSAGEM
M DE TEMPO ATRAVÉS DE
RRI DE FOTOS //
POUPOUR

M JULGADOS OS
O CRIMES MILITARES
M
COMO ERAM
ANTES DA 2 INSTANCIA?
unda instância
a os recursos
(antes da criiação da segu
eram julgado
os pela Câmarra Criminal da
a Corte de
Apelação, órrgão equivalen
nte hoje ao TJMG. De lá
prá cá, o TJM
MMG passou por
p várias mud
danças até
chegar a estrrutura de hojee.)

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

SOBE SOM
MISSÃO (LLETTERING)
Garantir, no
n âmbito de sua competêência
especializa
ada, a efetiva prestação juurisdicional co
om
celeridade
e e independê
ência, bem coomo a proteçã
ão
dos bens jurídicos tutellados pela lei penal militarr, e
e dos atos discciplinares.
o controle
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M SUA
A CONSTITUIIÇÃO FEDERAL DE 1988 EM
EMENDA CONSTITUCIONA
AL Nº 45 DE 20
004,
RMA DO JUDICIÁRIO,
CONHECIDA COMO REFOR
AL COMO
MANTEVE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUA
ÓRGÃO INTEEGRANTE DO PODER JUDIC
CIÁRIO DOS
ESTADOS.// A
ASSIM, ALÉM DE JULGAR CRIMES
C
MILITARES D
DEFINIDOS EM
M LEI, A JUSTIÇ
ÇA MILITAR
PASSOU A TEER COMPETÊN
NCIA CIVEL //

RDADE DE
FALE SOBRE A INDEPENDEENCIA E LIBER
JULGAMENTTO DA JM:
(A justiça Militar integra o PODER JUDIICIÁRIO e
antia de absolluta independência em
esta é a gara
relação ao ju
ulgamento dass duas instituiições
militares atu
uantes no esta
ado – POLÍCIA MILITAR E
CORPO DE BO
OMBEIROS. Portanto, é um
m órgão do
poder judiciá
ário totalmentte independen
nte.)

P
ÃO DA CONSTTITUIÇÃO
IMAGEM PROMULGAÇÃ
(arquivo //
/ tratamento P&B) // DETA
ALHE LEI //

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

ESTRUTUR
RA (LETTERING
G)

MILITAR E O BOMBEIRO
B
MILITAR SÃO
O POLICIAL M
OS AGENTESS DO ESTADO ENCARREGAD
DOS DE
MANTER A O
ORDEM, GARA
ANTIR A SEGURANÇA E
PROTEGER O
OS CIDADÃOS // CASO ULTR
RAPASSEM OSS
LIMITES DA LLEI, DEVEM SEER JULGADOS COM O
RIGOR E A ISENÇÃO DE QU
UEM CONHEÇ
ÇA EM
ADE, AS REGR
RAS E OS VALO
ORES DO
PROFUNDIDA
SERVIÇO MILLITAR. // ASSIM
M, AS INSTITU
UIÇÕES
MILITARES ESSTÃO SUJEITA
AS A UMA ORD
DEM
JURÍDICA ESP
PECIAL – A JUSSTIÇA MILITAR, QUE
APLICARÁ A PENA CABÍVEL A CADA CASSO.

PM´S E BO
OMBEIROS EM
M SERVIÇO (trratamento de
imagem diferenciador) // Imagem q ue remeta a
p
// Imag
gens de julgam
mento militarr
abuso de poder
//

O INQUÉRITO AO
DESCREVA O TRAMITE DO
PROCESSO:
milar ao da jusstiça comum:
(na forma, o trâmite é sim
a Polícia Millitar investiga e conclui o in
nquérito, nos
crimes milita
ares, que vai para
p
a promottoria. O
Ministério Pú
úblico oferecee ou não a den
núncia, e caso
positivo, é ab
berto o processso a ser julga
ado pela
Justiça Milita
ar)

D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO
IMAGEM DA
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(IMAGEM DE DETALHE – MÃO BATEN
NDO MARTELO
O)
//

OSIÇÃO MISTA. OS
O TRIBUNAL É DE COMPO
OS POR CÂMA
ARAS DE
PROCESSOS SSÃO JULGADO
JUIZES MILITTARES E JUIZESS CIVIS. EM GE
ERAL, OS
JUIZES MILITTARES EXERCERAM ATIVIDA
ADE DE
CASERNA DU
URANTE MAIS DE 25 ANOS, ATUANDO
COMO POLIC
CIAIS MILITARES EM TODOSS OS
ESCALÕES DEE COMANDO. OS JUÍZES CIV
VIS SÃO DE
CARREIRA OU
U SÃO ORIUNDOS DO QUIN
NTO
CONSTITUCIO
ONAL.

IMAGEM JULGAMENTO
J
OS // DETALH ES
FARDAMEENTO (que mo
ostrem patenttes) //

(sobe som julgamento)

IMAGENS JULGAMENTO
O // PROFERIIMENTO DE
A //
SENTENÇA

MA É POSSÍVELL ALIAR CONH
HECIMENTO
DESSA FORM
JURÍDICO A V
VIVÊNCIA DA CASERNA,
C
CONTRIBUINDO
PARA QUE O JULGAMENTO DAQUELE QUE
Q
COMETEU DEELITO SEJA CO
ONDIZENTE CO
OM A SUA
FORMAÇÃO.

IMAGENS JULGAMENTO
O //

A:
FALE DA UNIIÃO DA FARDA E DA TOGA
Assim, o JM jjulga com a exxperiência, a formação
f
e
os valores da
a vida militar
o JC com a exxperiência e o conhecimentto juridico. É
essa união da
a farda e da toga
t
que enriq
quece o
julgamento, pois julga com
m experiência e rigor,
nsatez.
isenção e sen

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

SOBE SOM (O
OU ÁUDIO OR
RIGINAL, SE A PESQUISA
ENCONTRAR
R)

LETTERING
G
“a Justiça Militar (...) te
em um tradiçãão de
de, de cultura
a e integridade
de. São decêniios
austeridad
de notável contribuição
o ao aprimoraamento da
ordem juríídica social e humana de nnosso Estado””
Tancreedo Neves, 19
984
COMPETEN
NCIA
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USTIÇA MILITA
AR PROCESSA
A
NO ÂMBITO FEDERAL, A JU
MILITARES INTTEGRANTES DAS
D FORÇAS
E JULGA OS M
ARMADAS ‐ EEXERCITO, MA
ARINHA E AER
RONÁUTICA.
//

IMAGENS DE JULGAMENTO // IMAG
GENS DOS
S ARMADAS ///
SÍMBOLOSS DAS FORÇAS

O ESTADUALL, A COMPETÊNCIA DA
A
NO ÂMBITO
JUSTIÇA MILITAR ESTÁ EM
M PROCESSAR E JULGAR OSS
CRIMES MILLITARES DEFINIDOS EM LEI E AÇÕESS
JUDICIAIS CO
ONTRA ATOS DISCIPLINARE
ES MILITARES,,
RESSALVADA
A A COMPETÊÊNCIA DO JÚR
RI QUANDO A
VÍTIMA FOR CIVIL.
GA ORIGINARIIAMENTE SOB
BRE A PERDA
A
O TJM JULG
DO POSTO E DA PATEN
NTE DOS OFFICIAIS E DA
A
O DAS PRAÇASS.
GRADUAÇÃO

GENS DE PM´SS E
IMAGENS DE JULGAMENTO // IMAG
OS (com trata
amento difereenciado) //
BOMBEIRO

E
SUA
A
A JUSTIÇA MILITAR MINEIRA EXERCE
JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO, E TEM OSS
O
CONSELHOS DE JUSTIÇA E JUIZES DE DIREITO DO
AR COMO ÓR
RGÃOS DE PRIMEIRO GRAU
U
JUÍZO MILITA
E O TRIBUNA
AL DE JUSTIÇ
ÇA MILITAR CO
OMO ÓRGÃO
O
DE SEGUNDO
O GRAU //

RÊNCIA MAPA
A MINAS // JU
UÍZES DA
TRANSPAR
PRIMEIRA
A INSTÂNCIA //
/ TJM //

R (ESTADUAL)) JULGA?
QUEM A JUSSTIÇA MILITAR
(a ela cabe p
processar e ju
ulgar os milita
ares – policiaiss
e bombeiros,
s, incluídos oss da reserva e reformados..
O ex‐militarr que tenha
a cometido crime
c
militarr
quando na a
ativa também
m tem na Justiça Militar o
seu foro de ju
ulgamento.)

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

A INSTÂNCIA, OS JUIZES DE
E DIREITO DO
O
NA PRIMEIRA
JUIZO MILITTAR JULGAM SINGULARME
ENTE CRIMESS
MILITARES C
COMETIDOS CONTRA CIV
VIS E AÇÕESS
JUDICIAIS
ATOS
DISCIPLINARES
D
S
CONTRA
MILITARES/// OS CONSELLHOS DE JUSSTIÇA, SOB A
PRESIDÊNCIA
A DE JUIZ DEE DIREITO, PROCESSAM E
JULGAM OS DEMAIS CRIM
MES MILITARESS //

O (primeira innstância) //
IMAGENS JULGAMENTO

CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR JULGAR, OSS
A DECISÕESS
RECURSOS INTERPOSTOSS CONTRA AS
PROFERIDASS NA PRIIMEIRA INSSTÂNCIA, E
DIDOS DE HAB
BEAS CORPUS,,
PROCESSAR E JULGAR PED
RIMINAIS, PER
RDA DE POST
TO E PATENTEE
REVISÕES CR
DE OFICIAIS, BEM COMO A PERDA DE GRADUAÇÃO
O
R
DE PRAÇAS. DE SUAS DECIISÕES, CABE RECURSO

O INTERNO NO
O
IMAGENS BASTIDORES E TRABALHO
TJM //
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RIBUNAL DE JUSTIÇA
J
E AO
O
DIRETO AO SUPERIOR TR
RIBUNAL FEDEERAL, CONFORME O CASO..
SUPREMO TR
//

ATUALMENTTE, TRÊS ESTADOS BRASILEIROS
POSSUEM TJM – MINAS, SÃO
S PAULO E RIO GRANDE
RAÇÃO QUE POSSIBILITA
P
DO SUL. É ESSTA CONFIGUR
QUE A JUSTIÇ
ÇA MILITAR SENTENCIE, RA
APIDAMENTE,
OS PROCESSO
OS QUE RECEBE// UMA AR
RMA CONTRA
A IMPUNIDA
ADE //

ARTE / MA
APA BRASIL /// DETALHES J ULGAMENTO
O,
PROCESSO
OS, SENTENÇA
AS, ETC //

OU ENCONTRA
AR O TRECHO
O EM ÁUDIO)
SOBE SOM (O

LETTERING
G
“.. grande
e parte do mé
érito pelo elevvado conceito
o
que a Políc
ícia Militar miineira conquisstou em todo o
Brasil se deve
d
à eficiênccia deste Tribuunal.”
Aéécio Neves, 20
007

COMENTE O COMPROMISSSO DA JM:
de DISCIPLINA e de HIERARQ
QUIA
(As noções d
incutidas durrante uma vid
da inteira de se
erviço são
implacáveis ccontra desvioss de conduta. Isto faz da
JUSTIÇA MILIITAR uma insttituição cada vez mais
comprometid
da com a sociedade.)

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO

Q CONSERVA
A INTACTOS
AO MESMO TTEMPO EM QUE
OS PILARES Q
QUE SUSTENTTAM A TRADIÇ
ÇÃO MILITAR,
A JUSTIÇA MILITAR ADOTA
A INSTRUMEN
NTOS QUE A
AIS ACESSÍVELL A TODOS OS CIDADÃOS.
TORNAM MA
O TJMMG DISPONIBILIZA, PELA INTERN
NET, DIVERSASS
ÕES SOBRE A JUSTIÇA MILIT
TAR. NO SITE
INFORMAÇÕ
DO TRIBUNA
AL, É POSSÍVELL ACESSAR NO
OTÍCIAS
SOBRE O JUD
DICIÁRIO, CON
NSULTAS A PR
ROCESSOS, O
REGIMENTO INTERNO E PRINCIPALMEN
NTE, UM
OMUNICAÇÃO
O DIRETA COM
M O PÚBLICO
CANAL DE CO
INTERNO E EEXTERNO.

BASTIDOR
RES DO TRABA
ALHO DO TRIBBUNAL //
DETALHESS INTERNET SITE // ATENDIIMENTO AO
PÚBLICO //
/

UAS ASPIRAÇÕ
ÕES ENQUANTO
QUAIS AS SU
INTEGRANTEE DESSA INSTIITUIÇÃO?
(dessa forma
a nós acredita
amos estar ap
proximando
cada vez maiis, tanto o cid
dadão civil qua
anto o
militar,estreiitando assim os
o laços e dan
ndo‐nos a
conhecer a to
oda Minas Geerais)

IMAGEM DA
D PESSOA QU
UE FAZ O COM
MENTÁRIO
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CLIP FINAL ///

SELEÇÃO DE
D IMAGENS (inéditas, recaapitulando oss
principais pontos do víd
deo)

An
nexo II do Termo de
e Referência
TERM
MO DE CESSSÃO DE DIREITOS AUTO
ORAIS
Declaramo
os, sob as penas
p
da le
ei, com basse no Conttrato n.º __
_____/20111, que nos termos do
o
Artigo 49 da Lei nº. 9.610/1998
9
8 transferim
mos ao TRIB
BUNAL DE JUSTIÇA
J
MI LITAR DO ESTADO
E
DEE
MINAS GEERAIS todoss os direito
os autoraiss e patrimo
oniais do Vídeo
V
Instittucional e respectivoss
materiais que lhes deram
d
origem, para qque esse Órgão,
Ó
na forma
f
do A
Artigo 29 do aludido
o
Dispositivo
o Legal faça uso edito
orial, de p ublicação, reprodução
o, transmis são com ou
o sem fio,,
emissão, retransmisssão, distrib
buição, com
municação ao públicco, edição, adaptação
o, arranjo,,
transcrição
o, produção
o audiovisuaal e outras transformaações, inclusões em quuaisquer ou
utras obras,,
execução, sonorizaçãão, captaçãão, radiodiffusão e ou
utros meioss de comuunicação, mediante
m
o
emprego de qualqueer tecnologgia analógi ca, digital com ou sem fio e ooutras asse
emelhadas,,
exposição, gravação,, inclusão em base de dadoss, armazen
namento eem quaisqu
uer meios,,
digitalizaçãão, divulgaçção e quaisq
quer outrass modalidad
des de utilização existe ntes ou que
e venham a
ser criadass, em quaissquer meios e suportees existente
es ou que venham
v
a sser criados, dentro ou
u
fora do Teerritório Naacional, porr número il imitado de
e vezes e por todo o pprazo de proteção do
o
material prroduzido.

.............................................
(data)
.............................................................
(reprresentante legal)
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P
PROCEDIMEENTO LICITA
ATÓRIO Nºº 03/2011 – PREGÃO PRESENCIALL Nº 01/2011
ANEXO II
DE CREDENCIAMENTO
MODELO D

Atravéss do presente, credennciamos o(a) Sr.(a) ..................... ...................................,,
portador(aa) da Cédula de Identidaade n.º ............................................ e CPF n.ºº
................................................, a participar do Proced
dimento Liccitatório nºº 03/2011, instaurado
o
d Estado dde Minas Gerais,
G
na modalidade
m
pelo Tribunal de Justiça Militar do
de Pregão Presencial,,
L
outo
orgando‐lhee plenos po
oderes paraa
sob o nº 001/2011, naa qualidade de REPRESSENTANTE LEGAL,
pronunciarr‐se em nome da emprresa ......................................................, CNPJ n.ºº
............................................, bem
m como for mular prop
postas, oferrtar lances,, oferecer recursos, e
praticar todos os dem
mais atos ine
erentes ao ccertame.

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

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

Obs.:
ocial ou o estatuto d
determinem
m que mais de uma ppessoa deva
a assinar o
1. caso o contrato so
mento, a falta
f
de qu
ualquer um
ma delas invalida o documentoo para os fins deste
e
credenciam
procedimeento licitató
ório.
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P
PROCEDIMEENTO LICITA
ATÓRIO Nºº 03/2011 – PREGÃO PRESENCIALL Nº 01/2011
ANEXO III
MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO
D
DECLARAÇÃ
ÃO
A
empresaa
.......................................................................,
CNPJ
C
nºº
..............................., ciente
c
das normas doo edital, declara, sob
b as penas da lei, qu
ue cumpriu
u
fielmente todos os requisitos
r
de
d comprovvação para habilitação
o no Proceddimento Liccitatório nºº
03/2011 – modalidad
sob o nº 01/2011, pro
de Pregão Presencial,
P
omovido peelo Tribunal de Justiçaa
Militar do
o Estado de Minas Geraais, ciente dda obrigatorriedade de declarar
d
ocoorrências po
osteriores.

Data e locaal
_____________________________
____________
Assinatura do Represeentante legal da empreesa

300

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
P
PROCEDIMEENTO LICITA
ATÓRIO Nºº 03/2011 – PREGÃO PRESENCIALL Nº 01/2011
ANEXO IV
MODELO
M
DE PROPOSTA
A COMERCIA
AL

A EMPRESA
A
TIMBRE DA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço C
Completo:
Telefone/FFax/e‐mail:
Nome do R
Representan
nte Legal:
Identificação do Repreesentante Legal
L
(CI, CPPF, Endereço Completo
o)
Banco/Agêência/Contaa Bancária:
1.1. DEC
CLARA a su
ua Propostaa Comerciall para a pre
estação de serviços dee produção de 01 (um))
vídeo institu
ucional (documentário) de
d 05 (cinco ) minutos so
obre a Justiça
a Militar do Estado de Minas
M
Gerais,

nos termo
os do edital de licitaçãão referentee ao Procedimento nºº 03/2011–– Pregão Presencial nºº
01/2011, ccomo se seggue:
Item
m
1

escrição
De

o
Vaalor Unitário
(R$)
R$

V
Valor total (R
R$)

Produção de
e 01 (um) vídeo
R$
in
nstitucional (documenntário),
co
onforme An
nexo I
Preço total por extensso: (.....................)
Declara qu
ue os serviçços serão executados
e
de acordo
o com as co
ondições p revistas no
o Termo dee
Referênciaa – Anexo I e demais co
ondições preevistas no edital
e
e minuta de conttrato.
Declara, aiinda, que os valores de
e todos os iimpostos, taxas, e encargos, bem
m como qualquer outraa
despesa, d
direta ou in
ndireta, incidente na eexecução do
o objeto co
ontratual, enncontram‐sse incluídoss
no preço gglobal da pro
oposta.
Prazo de validade da
d propostaa: 60 (sesssenta) dias, a contar de....... (ddata de ab
bertura doss
envelopes)).
(data)
(Represen
ntante Legall)
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P
PROCEDIMENTO LICIT
TATÓRIO nºº 03/2011 – PREGÃO PRESENCIALL nº 01/2011
ANEXO V

MODELO
O DE DECLLARAÇÃO
(EEnquadrame
ento Microem
mpresa ou Empresa de Pequeno Portte)

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

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

MODELLO DE DECLA
ARAÇÃO

A empresaa _______________ decclara, sob as
a penas daa Lei, e na forma
f
do §
2º, artigo 332, da Lei 8.666/93
8
e suas
s
alteraçções posteriores, que, até a preseente data, não
n existem
m
fatos supervenientes e impeditivvos para su a participaçção no Proccedimento Licitatório nº 03/2011
1
– Pregão P
Presencial nº 01/2011, do Tribunaal de Justiçaa Militar e que
q não pessa contra si declaração
o
de inidoneeidade expedida por Órrgão da Adm
ministração Pública de qualquer eesfera de Go
overno.
DECLARA, também, q ue se comp
promete a in
nformar a oocorrência de
d qualquerr
fato imped
ditivo posterior a estta declaraç ão que intterfira nos dados connstantes do
os registross
cadastrais do Estado de Minas Gerais, incclusive em relação ao porte do fornecedorr declarado
o
acima.

_________
______, ______ de ____
______ de 2011
2

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

PESSOA JU
URÍDICA
Ref.: Proceedimento Licitatório nº 03/2011
(nome da eempresa), CPF/CNPJ
C
nºº ________________, por
p interméd
dio de seu rrepresentan
nte
legal o(a) SSr(a). (nomee do repressentante), pportador(a) da Carteira
a de Identiddade nº____
_________,,
DECLARA, para fins do
d disposto no inciso V do art. 27
7 da Lei nº 8.666, de 21 de junh
ho de 1993,,
acrescido p
pela Lei nº 9.854, de 27
2 de outubbro de 1999
9, que não emprega m
menor de de
ezoito anoss
em trabalh
ho noturno, perigoso ou
o insalubree e não emp
prega menor de dezessseis anos.
Ressalva: eemprega meenor, a parttir de quatoorze anos, na condição de aprendiiz ( ).
_________________, _____
_
de __
________ d e 2011
_____________________________
__________________
(Nome – Id
dentidade – CPF/CNPJ do declarannte)
Observação: em caso afirmativo,, assinalar a ressalva accima.
PESSOA FÍS
ÍSICA
Ref.: Proceedimento Licitatório nº 03/2011
(nome do
o licitante), portador(a) da Cartteira de Id
dentidade nº_____________, e do
d CPF nºº
___________, DECLARA, para finss do dispostto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21
2 de junho
o
de 1993, aacrescido pela
p
Lei nº 9.854, de 227 de outu
ubro de 199
99, que nã o empregaa menor dee
dezoito anos em trabaalho noturn
no, perigosoo ou insalub
bre e não em
mprega mennor de deze
esseis anos.
Ressalva: eemprega meenor, a parttir de quatoorze anos, na condição de aprendiiz ( ).
_________________, _____
_
de __
________ d e 2011
_____________________________
__________________
(Nome – Id
dentidade – CPF)
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ATÓRIO Nºº 03/2011 – PREGÃO PRESENCIALL Nº 01/2011
ANEXO VIII
MINU
UTA CONTRA
ATUAL

O Nº __________
CONTRATO
CONTRATO
O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTR
RE SI CELEB
BRAM O TTRIBUNAL DE
D JUSTIÇA
A
MILITAR D
DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA ............
O TRIBUNAL DE JUSTTIÇA MILIT
TAR DO ESTTADO DE MINAS
M
GER
RAIS, Órgãoo do Poderr Judiciário,,
inscrito no
o CNPJ N.º 16.866.394/
1
/0001‐03, ssituado nestta Capital à Rua dos A imorés, nº 698, Bairro
o
Funcionários, doravan
nte denomiinado TRIBU
UNAL, neste ato repre
esentado poor seu Presidente, Juizz
......, e a Empresa .............., CNPJ. nº ................................., com sede em
m......./...., na
n ............,,
nº.........., Bairro........, a segguir denom
minado CONTRATAD
C
DA, nestee ato representado
o
ebrar o pre
esente conttrato de prrestação dee
por......................, CPF nº ...................., ressolvem cele
serviços, d
decorrente do Procedimento de Licitação nº
n 03/2011, Pregão P resencial nº 01/2011,,
regido pelaa Lei Federral nº 8.666
6 de 21/06//1993, pelaas Leis Estaduais nº 133.994 de 18
8/9/01 e nºº
14.184, dee 31/01/02, pelo Decre
eto Estaduaal nº 44.431
1, de 29/12//06 (alteraddo pelo Deccreto de nºº
44.515, dee 14/05/07),, demais dissposições leegais aplicáveis, pelo edital
e
de liciitação e pela propostaa
apresentad
da (partes integrantes deste contrrato) e pelaas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA
A PRIMEIRA
A – DO OBJE
ETO
1.2.

Con
nstitui objeeto deste co
ontrato a pprestação de
d serviços de produçção de 01 (um) vídeo
o

institucional (documeentário) de 05 (cinco) minutos sobre
s
a Justiça Militarr do Estado
o de Minass
nforme roteeiro previam
mente estabbelecido, co
onstante do Termo de RReferência.
Gerais, con

CLÁUSULA
A SEGUNDA
A – DO REGIME DE EXECCUÇÃO
2.1. A form
ma de execução seráá indireta, no regime de empre
eitada por preço glob
bal e prazo
o
determinado, implicaando na to
otal e comppleta respo
onsabilidade
e da CONTTRATADA, por
p todo e
qualquer sserviço e fo
ornecimento, próprio ou de tercceiros, que sejam neceessários à completa
c
e
perfeita exxecução do objeto conttratado.
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A TERCEIRA ‐ DAS OBRIIGAÇÕES DA
AS PARTES
CLÁUSULA
3.1. Compeete ao TRIB
BUNAL:
3.1.1. acompanhar a execução dos traballhos por parte da CO
ONTRATADA
A, auxiliand
do, quando
o
necessário
o, subsidiando informaações relac ionadas à produção audiovisual
a
e disponib
bilizando ass
instalaçõess da Justiça Militar para a realizaçãão das gravvações;
3.1.2. emiitir declaraçção, após a conferênciaa do produto, e enviá‐‐la, juntameente com a nota fiscal,,
ao setor reesponsável pelo pagam
mento;
3.1.3. efetu
uar o pagam
mento à CO
ONTRATADA
A, de forma tempestiva
a, nos termoos deste contrato e daa
Lei Federal nº 8.666/9
93;
3.1.4. exerrcer ampla fiscalização e supervvisão sobre a execução dos servviços contraatados, porr
intermédio
o da Assesssoria de Comunicação Social do Tribunal‐AS
T
SCOM, a fim
m de fazer cumprir ass
exigências deste contrato;
3.1.5. cum
mprir as suas
s
obrigaações conttratuais que constituam pré‐reequisitos paara que a
CONTRATA
ADA cumpraa suas próprias obrigaçções, de forrma a não retardar os pprazos prevvistos nestee
contrato.
NTRATADA:
3.2. Compete à CON
3.2.1. obsservar fielm
mente o cumprimentoo deste con
ntrato, o edital de liccitação e o termo dee
referência,, observand
do as condiçções previam
mente estabelecidas;
3.2.2. posssuir equipaamentos ap
propriados para a realização de gravações
g
eexternas: câmeras HD
D
(High Defin
nition) – preesentes em todas as grravações – ilhas
i
de edição compattíveis com as
a câmeras,,
microfoness de lapela e direcionaais suficient es para manter qualidade de exceelência nas gravações,,
equipamen
ntos de ilu
uminação adequados para gravaações exterrnas e em estúdio. Câmeras
C
no
o
formato diigital Dvcam
m também serão
s
possívveis de sere
em utilizadas;
3.2.3. sub
bstituir, se assim
a
determinado pello TRIBUNA
AL, às suas expensas,
e
o objeto ou parte dele,,
que não attenda às especificações exigidas, eem que se verifiquem imperfeiçõões técnicas e defeitos,,
no prazo d
de 10 (dez) dias
d corrido
os, contadoss do recebim
mento da notificação
n
eemitida pelo gestor do
o
contrato;
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o de Cessão ao TRIBUN
NAL dos direitos autorais das obrras (Anexo II do termo
o
3.2.4. assinar Termo
de referência);
c
de materiais,
m
eqquipamento
os, dispositivvos ou proccessos patenteados naa
3.2.5. arcar com os custos
elaboração
o dos serviçços prestad
dos, devenddo preservaar, indenizarr e manter o arcar com todas ass
despesas n
necessárias ao cumprim
mento do obbjeto do presente conttrato, tais
3.2.6. arcar com todas as despe
esas necess árias ao cumprimento do objeto do presentte contrato,,
tais como,, encargos sociais, traabalhistas, fiscais, pre
evidenciário
os e taxas e tarifas devidas
d
aoss
órgãos competentes,, ressalvada a hipóteese previstaa no §5º do
d artigo 665 da Lei Federal nºº
8.666/93.
entes ao desslocamentoo de seus prrofissionais;;
3.2.7. Ressponsabilizaar‐se por todas as desppesas refere
3.2.8. con
nduzir a exeecução dos serviços
s
de acordo com
m as normas pertinentees, nos term
mos da lei;
3.2.9. exeecutar com presteza e eficiência
e
toodas as ativvidades ora contratadaas;
3.2.10. manter, na faalta de estabelecimeento própriio, representação em
m Belo Horrizonte/MG
G
durante a vvigência do
o contrato;
3.2.11. não
o transferir a outrem, no
n todo ou em parte, o objeto ora
a contratadoo;
3.2.12. orgganizar reun
niões periód
dicas de com
mum acordo com o TRIBUNAL, dee forma a po
ossibilitar o
acompanhamento do andamento
o dos traba lhos pelas partes;
p
3.2.13. manter e pro
oteger, inde
ependentem
mente do término do serviço‐objjeto deste contrato, a
e de qualqquer inform
mação con
nsiderada dessa natu
ureza pelo
o
condição de confideencialidade
TRIBUNAL;;
3.2.14. Infformar seu
us representantes acerrca do sigillo a ser ma
antido, devvendo tomaar todas ass
providências necessárrias para qu
ue a referidaa natureza confidencia
al seja relaccionada à prrestação do
o
serviço con
ntratado;
3.2.15. ced
der ao TRIB
BUNAL os diireitos patriimoniais referentes ao
os serviços oobjeto destte contrato,,
conforme d
determina o art. 111 da
d Lei Federral nº 8.666//93;
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g
do contrato a oocorrência de qualque
er ato, fatoo ou circunsstância quee
3.2.16. infformar ao gestor
possa atrasar ou impeedir a conclusão dos seerviços dentro do prazzo previsto, sugerindo as medidass
ularização;
cabíveis paara sua regu
3.2.17. maanter, duran
nte a vigência do conttrato, todass as condições de habbilitação e qualificação
q
o
exigidas no
o procedimento licitatório, devenndo comuniicar ao TRIB
BUNAL, imeediatamente
e, qualquerr
alteração q
que possa compromete
c
er a continuuidade destta contrataçção;

CLÁUSULA
A QUARTA – DOS PRAZZOS E DA EX
XECUÇÃO DOS
D SERVIÇO
OS
4.1. O objeeto deste co
ontrato devve ser execuutado por profissionai
p
s da CONTRRATADA, de
evidamentee
qualificado
os para tantto.
4.2. O prazzo de execu
ução será de
e 60 (sessennta) dias co
orridos, iniciando‐se coom o recebimento pelaa
CONTRATA
ADA da “Autorização de Início”,, e poderá ser prorro
ogado por no máxim
mo mais 15
5
(quinze) dias, desde que
q as justificativas, ex pressas porr escrito, sejjam aceitass pelo TRIBU
UNAL.
4.3. O material bruto do vídeo de
everá ser grravado em 15
1 (quinze) dias corridoos.
4.3.1. Depois da realiização das gravações, que serão supervision
nadas pela ASCOM, a contratadaa
orridos paraa apresentaar uma prim
meira prova do vídeo in stitucional, já editado,,
terá 30 (triinta) dias co
para avaliaação do TRIBUNAL, que acompan hará o proccesso de produção e teerá até 05 (cinco) diass
corridos paara avaliaçãão.
4.3.2. Depo
ois da avaliação, o TRIBUNAL podderá solicitaar mudanças como a innclusão ou exclusão
e
dee
imagem e som.
4.3.3. Apóss a avaliaçãão realizadaa pelo TRIBU
UNAL, a CO
ONTRATADA
A terá 10 (ddez) dias co
orridos paraa
conclusão e entrega dos
d serviçoss.
4.4. O pro
oduto finall deverá co
ontemplar trilha sono
ora, exclusiva, compoosta por músico
m
que,,
notoriamente, tenha trabalhos musicais
m
quee remetam à imagem de
d Minas Geerais.
M, 10 (dez) cópias DVD
D com a verrsão final (e
editada) do
o
4.5. A conttratada devverá entregar à ASCOM
vídeo instittucional em
m box aprop
priado, deviddamente id
dentificado.
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e
em
m conformidade com o disposto neeste contratto, o gestorr
4.6. No casso de os serrviços não estarem
do contraato fará reelatório circcunstanciaddo, discrim
minando as irregulariddades enco
ontradas e
diata comun
nicação doss fatos ao TRIBUNAL e à CONTRRATADA, ficcando esta,,
providenciará a imed
com o receebimento do relatório,, cientificad a da obrigaação de sanar as irreguularidades apontadas e
de que estará, conforme o caso, passível da s sanções cabíveis.
c
4.7. A em
mpresa conttratada não
o poderá, eem hipótesse alguma, ceder imaagens, texto
os, artigos,,
entrevistass ou fotoggrafias que
e façam paarte do vídeo, salvo com autoorização exxpressa do
o
TRIBUNAL..

CLÁUSULA
A QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1.

Sem
m prejuízo ou dispenssa das obriggações da CONTRATA
C
DA, o TRIB UNAL exercerá amplaa

supervisão
o, controle e fiscalizaçãão sobre a eexecução do
os serviços, por meio dda ASCOM, que atuaráá
na fiscalizaação de todas as etapas de execuçção dos servviços.
5.2.

O eexercício, pelo TRIBUN
NAL, do direeito de supervisionar, controlar e fiscalizar a execução
o

dos serviçços, não attenuará, re
eduzirá ou eximirá qu
ualquer ressponsabilidaade ou ob
brigação daa
CONTRATA
ADA nos termos deste conttrato, inclu
usive pera
ante terceeiros, por quaisquerr
irregularidades e, na sua
s ocorrên
ncia, não im
mplica co‐re
esponsabilid
dade do Podder Público ou de seuss
agentes e p
prepostos.
5.3.

AA
ASCOM do TRIBUNAL,
T
à qual a CO NTRATADA
A deverá facilitar o exerrcício de suas funções,,

terá poderres para fisccalizar a exe
ecução dos sserviços e especialmen
e
nte para:
a) emitir e entreggar à CONTRATADA a aautorização
o para início dos trabalhhos;
b) susstar os trabaalhos, semp
pre que con siderar a medida
m
necessária;
c) exiggir da CO
ONTRATADA
A a man utenção, durante a execuçãoo do con
ntrato, em
m
com
mpatibilidad
de com as obrigaçõess assumidas, de todas as condiçções de haabilitação e
quaalificação exxigidas;
d) fazeer auditorias sobre os
o processoos e meto
odologias adotados peela CONTR
RATADA no
o
cum
mprimento de suas obrrigações preevistas nestte contrato;;

399

TRIIBUNAL DE JUSTIÇA MIILITAR DO ESTADO
E
DE MINAS GERRAIS
DA sobre ssua inadim
mplência no
o cumprim
mento das obrigaçõess
e) nottificar a CONTRATAD
preevistas neste contrato, determinaando sua regularização
o, ou, sendoo o caso, re
emetendo à
auttoridade competente para
p
abertu ra de proce
esso;
f) fazeer as aferiçções necesssárias para a liberaçãão do pagamento em conformidade com o
objeto licitado
o, de acordo
o com as co ndições esttabelecidas contratualm
mente;
g) reccusar os serrviços que tenham
t
sid o realizado
os pela CON
NTRATADA eem desacordo com ass
con
ndições estaabelecidas no
n presentee contrato, apresentando as deviddas justificativas;
5.4.

As ações de que tratam a cláusula 55.3 serão fo
ormalizadass pelo gestoor do contrato atravéss

dos compeetentes relaatórios.

CLÁUSULA
A SEXTA – DA
D VIGÊNCIA
A
6.1. A viggência destte contrato
o é de 1500 (cento e cinqüenta) dias, conttados a partir de suaa
publicação
o no Diário da
d Justiça Militar
M
eletrôônico‐ DJM‐‐e.

A SÉTIMA – DO VALOR DO CONTR
RATO E DA DOTACÃO
D
ORCAMENT
O
TÁRIA
CLÁUSULA
7.1.

DA a impo
Pelo
os serviços ora contraatados, o TTRIBUNAL pagará à CONTRATAD
C
ortância dee

R$..................................
7.2. As deespesas deecorrentes da execuçção deste contrato correrão poor conta da
d Dotação
o
Orçamentáária: “.....................”, natureza
n
daa despesa “..............”,
“
item da ddespesa “...””, fonte dee
recursos “110”, proced
dência “1”.

CLÁUSULA
A OITAVA – DO RECEBIMENTO DO
OS SERVIÇO
OS
8.1. O receebimento dos serviços, objeto doo presente contrato,
c
ob
bedecerá aoo disposto nas alíneass
“a” e “b” d
do inciso I do art. 73 e seus
s
parágrrafos da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. Caso seja consttatado o nãão‐cumprim
mento ou o cumprimento irreguular de qu
ualquer dass
condições contratuaiss, o gestor do
d contratoo lavrará rellatório circu
unstanciadoo dirigido à autoridadee
contratantte, que adottará as med
didas cabíveeis.
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ONTRATADA
A deverá prromover as correções e/ou as conclusões neecessárias, nos termoss
8.2.1. A CO
do art. 69 da Lei Fedeeral nº 8.666/93, sob ppena de aplicação das sanções
s
adm
ministrativaas previstass
na cláusulaa décima deeste contratto.
8.2.2. Não
o concluídoss os serviço
os, dentro ddo prazo co
ontratual, a CONTRATTADA estaráá sujeita àss
sanções ad
dministrativvas previstas neste conntrato.
8.3. O objeto do presente contrato será rrecebido de
efinitivamen
nte ao térm
mino da exe
ecução doss
serviços, p
pelo TRIBUN
NAL, após verificação
v
da conform
midade com
m as condiçções estabe
elecidas no
o
termo de rreferência e neste conttrato.

CLÁUSULA
A NONA ‐ DO
O PAGAMENTO
9.1.

A C
CONTRATAD
DA apresen
ntará ao TTRIBUNAL a nota fiscal/fatura relativa ao
os serviçoss

executados, em duas vias.
9.2. A ASC
COM terá 03
0 (três) diaas úteis parra emitir a Declaração de Conferêência dos Serviços
S
oraa
contratado
os, remeten
ndo‐a, juntaamente com
m a nota fiiscal/fatura, à Gerênciia Administtrativa paraa
registros e, após, encaaminhará à Diretoria EExecutiva de
e Finanças, para
p pagam
mento.
9.3. A Direetoria Executiva de Fin
nanças efettuará o pagamento, em
m moeda naacional, no prazo de 5
(cinco) diass úteis a contar da data do recebi mento e daa aprovação
o da nota fisscal/fatura.
9.4. A fattura não ap
provada serrá devolvidaa à CONTRATADA parra a necess ária correção, com ass
informaçõees que mottivaram suaa rejeição, contando‐sse os prazo
os estabeleccidos anteriormente a
partir da data de sua reapresenta
r
ação, com aas devidas correções.
c
mente com
ura deverá ser emitidaa pela CONTTRATADA, obrigatoriam
o
m o número
o
9.5. A notaa fiscal/fatu
de inscriçãão no CNPJJ apresentaado nos doocumentos de habilita
ação, da p roposta e contida no
o
próprio insstrumento do contrato, não se aadmitindo nota fiscal//fatura emiitida com outro
o
CNPJ,,
mesmo aquele de filiaais ou de maatriz.
9.6. São co
ondições paara que o TRIBUNAL effetue qualq
quer liquida
ação e pagaamento de despesa
d
do
o
contrato p
preenchimento adequaado do doccumento fisscal e a reg
gularidade ppara com as
a Fazendass
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M
Se
eguridade SSocial e com
m o FGTS, co
onsiderada na data de
e liquidação
o
Federal, Esstadual e Municipal,
da despesaa da CONTR
RATADA.
9.7. Quando da efetivação do pagamentto da notaa fiscal/fatu
ura serão deduzidos os valoress
correspond
dentes à reetenção na fonte de trributos e co
ontribuições de qualquuer esfera de
d governo
o
(federal, eestadual ou
u municipal), na form
ma e modo
o determinado pelo oordenamen
nto jurídico
o
aplicável.
9.8. O TRIBUNAL pod
derá sustar os pagameentos devid
dos à CONT
TRATADA, nno todo ou
u em parte,,
enquanto h
houver pen
ndência relativa:
a) à liquidaação de obrrigação financeira em vvirtude de penalidade
p
ou
o inadimp lência contratual;
b) à existên
ncia de déb
bitos para co
om o TRIBU
UNAL;
c) ao descu
umprimento
o de obrigação relacionnada ao objjeto do contrato.
9.9. Fica vvedada a emissão
e
de duplicatass com base
e no contra
ato, não see responsabilizando o
TRIBUNAL,, em hipóttese algum
ma, por seuu pagamen
nto, ficando
o sua respponsabilidad
de restrita,,
exclusivam
mente, a paggamento daa fatura da CCONTRATAD
DA.

CLÁUSULA
A DÉCIMA ‐ DAS SANÇÕ
ÕES ADMIN
NISTRATIVA
AS
10.1. Pela inexecução
o total ou paarcial do obbjeto do pre
esente contrato, erro dde execução
o, execução
o
imperfeita, atraso na execução dos serviçoos, inadimp
plemento co
ontratual oou não veraacidade dass
BUNAL podderá aplicarr à CONTR
RATADA, appós regular processo
o
informaçõees prestadas, o TRIB
administraativo, garanttido o direitto ao contraaditório e à ampla defe
esa, as seguuintes sançõ
ões:
10.1.1. AD
DVERTÊNCIA
A por escrito
o, sempre qque verificaadas pequenas falhas ttécnicas corrigíveis ou
u
atraso no ccumprimento das etap
pas de execuução do serrviço.
10.1.2. MU
ULTA, que será
s
aplicad
da na hipót ese de atraasos ocorrid
dos por culppa da contratada, noss
seguintes p
percentuaiss:
a) 0,3% (trrês décimoss por cento) por dia, atté o 10º (décimo) dia de atraso ssobre o valo
or da etapaa
não conclu
uída, por occorrência, co
ontados a ppartir da data em que a etapa devveria ser co
oncluída, dee
acordo com
m o item 4.3
3 deste con
ntrato;
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o) sobre o valor
v
da eta pa não concluída, a pa
artir do 11º (décimo prrimeiro) diaa
b) 10% (deez por cento
de atraso, contados a partir da data
d
em quee a etapa de
everia ser concluída,
c
dde acordo co
om ao item
m
4.3 deste ccontrato, seem prejuízo da conseqüüente rescissão contratual;
c) rescisão por culpa da
d CONTRAT
TADA: 20% (vinte por cento)
c
sobrre o valor doo contrato.
Observado o devido prrocesso legaal, o pagam
mento das multas
m
refeerentes às penalidades
p
s
10.1.2.1. O
por atraso e inadimplemento devverá ser efeetuado pelaa CONTRATA
ADA, no praazo de 15 (q
quinze) diass
contados d
de cada notificação de cobrança ddo TRIBUNA
AL.
10.1.3. SU
USPENSÃO TEMPORÁR
T
RIA de partticipação em licitações promoviddas pelo TRIBUNAL e
impedimen
nto de con
ntratar com
m a Adminisstração por prazo não superior a 02 (doiss) anos, dee
acordo com
m a gravidaade da falta, nos termoos do art. 24
4, §1º, do Decreto
D
Estaadual n. 44.431, de 29
9
de dezemb
bro de 2006
6, alterado pelo Decretto nº 44.515, de 14 de
e maio de 2 007 e pelo Decreto nºº
44.918, de 07 de outu
ubro de 200
08.
10.1.4. DEC
CLARAÇÃO DE INIDONEIDADE parra licitar ou contratar com
c
a Adm inistração Pública,
P
noss
termos do artigo 87, IV da Lei Fed
deral nº 86666/93.
p
autorid
dade compeetente apó
ós o devido
o
10.1.5. As sanções administrativvas serão aaplicadas pela
m
não ssendo o resspectivo valor pago ouu depositad
do no prazo
o
processo ee, em se traatando de multa,
de 15 (quin
nze) dias co
ontados da data da nootificação de
e cobrança do TRIBUN AL, o valor poderá serr
descontado do(s) pagamento(s) a que a CON
NTRATADA fizer jus.
e
as nas cláuusulas 10.1
1.1, 10.1.3 e 10.1.4 ppoderão ser aplicadass
10.1.6. As sanções estabelecida
m a sanção prevista
p
na cláusula 10
0.1.2.
cumulativaamente com
10.1.7. É faacultada deefesa préviaa à CONTRA
ATADA no prazo
p
de 10
0 (dez) diass úteis, na hipótese
h
dee
pena de declaração de
d inidoneidade, e noo de 05 (cin
nco) dias útteis para ass demais penalidades,,
conforme §§§ 2° e 3° do
d artigo 87 da Lei Fedeeral nº 8.66
66/93.
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A DÉCIMA PRIMEIRA
P
– DA RESCISÃ
ÃO
CLÁUSULA
11.1. Sem prejuízo dee outras hipóteses leggais, a inexecução tota
al ou parciaal do contrato poderáá
m
motivação
m
foormal nos autos
a
respectivos, garaantidos o co
ontraditório
o
ensejar suaa rescisão, mediante
e a ampla d
defesa, noss termos dos artigos 777 a 80 da Lei Federal nºº 8.666/93.
11.2. Além
m das hipótteses previsstas nos arttigos 77 a 80
8 da Lei Federal
F
nº 88.666/93, constituirão
c
o
causas de rrescisão do contrato:
a) paralisaação total ou parcial da execuçção dos serrviços por prazo supeerior a 5 (cinco) diass
consecutivvos, em deccorrência de
e fatos de r esponsabilidade da CO
ONTRATADA
A, salvo porr motivo dee
força maio
or, devidamente comprrovado e acceito pelo TR
RIBUNAL;
b) inobservvância das especificaçõ
e
ões constanntes do Term
mo de Referrência.
11.3. No ccaso de a reescisão do contrato
c
seer provocad
da por inadimplência dda CONTRA
ATADA, estaa
ficará sujeita às penalidades pre
evistas nest e contrato c/c a Lei Fe
ederal nº 88.666/93, se
em prejuízo
o
das respon
nsabilidadess civil e penal.

A DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPO
OSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA
11.1

AC
CONTRATAD
DA não pode
erá, em hipóótese algum
ma, caucionar ou utilizaar o presente contrato
o

para qualq
quer operaçção financeira.
11.2

É veedada a sub
bcontrataçãão total ou pparcial dos serviços objeto deste ccontrato.

11.3

AC
CONTRATAD
DA não pod
derá transfeerir ou ceder os direittos e obriggações deste contrato,,

salvo com
m autorizaçãão expressaa do TRIBU
UNAL, a se
er concedid
da após an álise e aprrovação daa
documentaação exigida.
11.4

Op
presente co
ontrato pod
derá ser altterado unilateralmente pelo TRIBBUNAL, nass hipótesess

previstas n
no art. 65 daa Lei Federaal nº 8.666//93.
11.5

Tod
dos os ônuss fiscais que
e incidam oou venham a incidir so
obre os serrviços ora contratados
c
s

serão de exclusiva ressponsabilidaade da CON
NTRATADA.
11.6

A eventual absstenção do TRIBUNAL nno uso de direitos
d
a ele asseguraddos neste contrato, ou
u

a não apliccação de penalidades neste
n
previsstas, não será considerada novaçãão ou renún
ncia.
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11.7

o depende da publicação de seu extrato noo Diário Ele
etrônico daa
A eeficácia desste contrato

Justiça Militar – DJM‐e.
11.8

das as ord
dens de se
erviço, nottificações e entendim
mentos enttre o TRIB
BUNAL e a
Tod

CONTRATA
ADA serão feitos por escrito, nas ocasiõ
ões própria
as, não seendo aceito nenhum
m
entendimeento verbal..
11.9

Vincula‐se a este
e
Contraato o Editaal de Pregãão Presenciial nº e à proposta do
d licitantee

vencedor.
11.10 O fo
oro de pressente contrato é o da Comarca de
e Belo Horizonte, com
m exclusão de
d qualquerr
outro, por mais privileegiado que seja.
E, por estaarem assim justas e co
ontratadas, as partes assinam
a
estte instrumeento em 02 (duas) viass
de igual teor e para um só efeito, na presen ça das teste
emunhas ab
baixo.
Belo Horizo
onte, ____//____/____
_.

PELO TRIBU
UNAL:
PELA CONTTRATADA:
TESTEMUN
NHAS:
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