TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO
EDITRAO DE DMINSTAÇRÃO E ONTCBIADLE

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 15.1.000001681-5-TJM

PROCESSO n° 15.1.000001681-5 - DAC/CGA
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/12/2015
HORÁRIO: a partir das 12:00 horas
LOCAL: Rua Dr. Vila Nova, 285 – Vila Buarque - São Paulo - SP

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO, através da Diretoria de Administração e
Contabilidade, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Processo nº 15.1.000001681-5,
objetivando o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que
será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto estadual nº 47.297, de
6 de novembro de 2002, acrescido de suas alterações, e Resolução CEGP-10, de 19 de
novembro de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de
1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele
fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Rua Dr. Vila Nova, 285,
iniciando-se no dia 23/12/2015, às 12:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio
da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
I - DO OBJETO

1. - A presente licitação tem por objeto o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme memorial descritivo contido no Anexo I deste
instrumento.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1 -

PEQUENO PORTE, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nº 1
(Proposta) e nº. 2 (Habilitação).
2 – A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes
nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação).
3 – O termo de credenciamento, a ser preenchido conforme dispõe o modelo estabelecido no
Anexo VI, deverá ser apresentado FORA dos envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação).
4 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do
nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta
Pregão nº 15.1.000001681-5 - TJM
Processo DAC/CGA nº 15.1.000001681-5 – Vol. I
Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão nº 15.1.000001681-5 - TJM
Processo DAC/CGA nº 15.1.000001681-5 – Vol. I
5 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, e ser datada e assinada
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) número do processo e do Pregão;
c) tabela de especificações e descrição, minuciosa e clara, do produto ofertado (ITEM
OBRIGATÓRIO);
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas
e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias (art. 6º da Lei Federal
10.520/02).
f) Os preços ofertados deverão ser fixos e irreajustáveis
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
1 - Os licitantes deverão apresentar a Documentação Completa, original ou autenticada, ou
cópia acompanhada de original para autenticação pelo pregoeiro ou membro da equipe de
apoio, referente a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (OU cédula de
identidade em se tratando de pessoa física não empresária);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresárias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de

constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

c1) Prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c2) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;

c3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência);

c4) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários,
expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução
Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção ou de não incidência
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c5) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante certidão específica.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor

do domicílio da pessoa física;
b) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste subitem, deverá ser
substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Comprovação de capacidade técnica, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s),
necessariamente em nome da licitante, por Pessoa Jurídica de direito público ou privado,
demonstrando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com objeto
desta licitação.
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

1.5.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado,
atestando que:

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo
ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; (Anexo III).

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. (Anexo III).

c) declaração de responsabilidade ambiental. (Anexo III).

1.5.3. Disposições Gerais:

1.5.3.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital por registro cadastral expedido por órgão da Administração Direta do Estado de São
Paulo (CAUFESP/CADFOR/SIAFÍSICO), ativo, no ramo de atividade compatível com o objeto
do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos
subitens 1.1; 1.2, alíneas "a" a " c5", e 1.3 deste item VI, que não tenham sido apresentados
para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade

vencidos na data de apresentação das propostas.
2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5
deste item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração aproximada de 15 (quinze) minutos.
2 – Para o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro os document

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No
caso

de

empate

nos

preços,

serão

admitidas

todas

as

propostas

empatadas,

independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor global da proposta, observado o disposto
no subitem 3.1, do item VII.
4.1.1 – Em havendo divergência entre o preço unitário e o preço global, consignados na
proposta, proceder-se-á da maneira que dispõe o subitem 3.1 do item VII, tomando-se o valor
unitário para composição do valor global, sendo este considerado para fins de proposta.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de:

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor global da
proposta.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas
as seguintes regras:
8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao

da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem
8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o
subitem 8, com vistas à redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir do preço referencial estabelecido em mapa
comparativo, apurado mediante a pesquisa realizada pelo órgão licitante, constante nos autos
e, considerando os preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do
processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação, sendo a licitante inabilitada.
12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos

indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "c5" do item VI deste Edital, ainda que os mesmos
veiculem restrições impeditivas à referida comprovaG42ti
da913(m)513(f)-149v5

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 – A adjudicação será feita pela totalidade da proposta.
IX – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
1 – A entrega do objeto desta licitação ocorrerá em até 60 (sessenta) dias após o recebimento
da nota de empenho.
2 - A entrega deverá ser feita na Rua Dr. Vila Nova, 285, Vila Buarque, São Paulo - SP,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 2 deste item IX
anterior.
4 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguro, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e da própria aquisição
dos produtos.
X – DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS
1 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do aceite
da nota fiscal/fatura, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no
Banco do Brasil S.A., nos termos do decreto nº 55.357, de 18/01/10.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para
as devidas correções.

3 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos
termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.
XI - DA CONTRATAÇÃO
1.

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato, cuja minuta

se encontra no anexo IX deste instrumento.

1.1 - Como condição para assinatura do Contrato, o representante responsável pela licitante
vencedora

deverá

acessar

o

link

a

seguir

e

realizar

seu

cadastro

pessoal:

http://sei.tjmsp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_aces
so_externo=1
1.2 – O responsável, no ato do cadastramento, deverá indicar um endereço de e-mail válido e
ativo, por meio do qual se realizarão todos os demais atos posteriores.
1.3 – Realizado o Cadastramento, o responsável por ele deverá encaminhar em cópia simples,
digitalizada, RG, CPF e comprovante de endereço pessoal, com no máximo 90 (noventa) dias,
instrumento de outorga de poderes para assinatura de contrato em nome da contratada, para o
e-mail cga@tjmsp.jus.br, no prazo de 05 dias, para efetivação.
1.4 – Uma vez efetivado, será disponibilizado ao representante da empresa o acesso ao
contrato para coleta de sua assinatura, na forma eletrônica, através de um e-mail válido.
Colhidas as assinaturas das partes, valerá como data da assinatura do termo a da última
assinatura.
Devidamente assinado o termo, será ele disponibilizado ao vencedor, em formato eletrônico,
através do e-mail cadastrado.
2 – A autenticidade de todos os documentos mencionados poderá ser verificada no link:
http://sei.tjmsp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso
_externo=1, através da utilização dos códigos “Verificador” e “CRC” de cada documento.

3. O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
contrato, sem prejuízo do disposto no item IX, subitem 1.
3.1. Extingue-se, contudo, a co no item

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002.
2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na Portaria nº 059/04, de 24 de setembro de 2004, garantido o exercício de prévia e
ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP/CADFOR/SIAFISICO, no endereço
eletrônico www.sancoes.sp.gov.br .
XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
Não será exigida garantia contratual para contratação resultante desta licitação.
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento anexo à Resolução CC-27/2006,
alterado pela Resolução CC-52/2009, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de
apoio.
2.1 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 -Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no
DJME no site www.tjmsp.jus.br.
5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no endereço supracitado, durante 15 (quinze) dias após a publicação
do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.
6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
- A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo de até 1
(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
8 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização

do certame.
9- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
10 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Memorial Descritivo
Anexo II – Modelo de Declaração de Pleno atendimento aos requisitos de
habilitação
Anexo III – Modelo de Declaração
Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V – Planilha de Preços
Anexo VI – Modelo de Termo de Credenciamento
Anexo VII –Modelo de Declaração ref. Lei Estadual nº. 12.799/08 – CADIN
Estadual;
Anexo VIII – Portaria 059/04 –Pres./GP;
Anexo IX – Minuta de Contrato.
Anexo X – Certificado de Visita Técnica.
12 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
São Paulo, 09 de dezembro de 2015.
GILSON ROSENFELD ROZA
Secretário

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
RESUMO DOS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS

-

3 (três) Servidores com 32GB de memória RAM, 60 (sessenta) meses de
suporte HP Proactive Care Advanced e serviço de instalação e configuração.

-

2 (dois) Servidores com 96GB de RAM, 60 (sessenta) meses de suporte HP
Proactive Care Advanced e serviço de instalação e

Item

Nome

Descrição
desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador.

1.2.3

Memória

)a

3 (três) servidores deverão ser fornecidos
com,no mínimo, 32GB de memória RAM do tipo RDIMM por
servidor

b)

2 (dois) servidores deverão ser fornecidos com, no mínimo,
96GB de memória RAM do tipo RDIMM por servidor.

)c

Suportar expansibilidade de até 512GB com módulos do
tipo RDIMM.

d)

Possuir no mínimo 16 slots do tipo DIMM. O chipset d

d

Item

Nome

Descrição
transferência de dados de no mínimo 6Gb/s.
c) Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0 e 1.

1.2.8

Interfaces

de

)a

Possuir 02 (duas) interfaces de rede 10Gigabit
Ethernet convergentes com suporte a FCoE e iSCSI, suporte
aos protocolos 802.1p, 802.1q, 802.1qau, 802.3ad, 802.3ae,
802.3ap e 802.3x.

b)

As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de
Teaming (NIC teaming), suportar o fracionamento de cada
porta 10GbE em até 4 funções PCI distintas (como se fossem
portas de comunicação independentes) com largura de banda
ajustável caso utilizada em conjunto com módulos de
interconexão que suportem esta funcionalidad

Comunicação

Item

Nome

1.2.10

Compatibilidade

Descrição
Server 11 e VMware ESXi 5.0;

Certificados

e

Os servidores e todos os seus periféricos devem ser
compatíveis com os sistemas operacionais abaixo e deverão ter os
seguintes certificados:

)a

Certificação VmWare - O modelo do servidor ofertado deve ser
totalmente compatível com o software de virtualização VmWare, na
versão mínima vSphere 5 ou superior, através de pesquisa ao link :
http://www.vmware.com/resources/compatibility/ search.php

b)

Certificação RedHat - O modelo do servidor ofertado deve
constar na lista de equipamentos certificados pela Red Hat (Red Hat
Certified Hardware Catalog), sendo certificado para as versões 6.3 e
superio

Item

Nome

Descrição
equipamentos de acordo com as

Startup

recomendações do fabricante, conectorização lógica e
elétrica seguindo o padrão de identificação dos cabos e
testes de funcionamento;

b)

Configuração da rede dos Blades (HBA com Switches SAN
e Storage) de ac

Item

Nome

Descrição

5)

Identificação

e

determinação

das

dependências entre as atividades;

)e

6)

Desenvolvimento e organização do cronograma para
o(s) serviço(s) contratado(s);

7)

Análise de sugestões e dúvidas.

O Gerente de Projetos também deverá:

1)

Gerenciar quaisquer recursos da CONTRATADA ou de
fornecedor autorizado, necessários para a entrega
do(s)
serviço(s) contratado(s) da CONTRATADA;

2)

Agir como interface e ponto único de contato entre as
fontes de fornecimento do(s) serviço(s);

3)

Gerenciar o cronograma do projeto de acordo com os
prazos definidos;

4)

Identificar desvios e det

Item

Nome

Descrição
2) Assinatura do termo de finalização e
aceite final do projeto.

3.2

Tranferência

)a

de

Conhecimento

A
CONTRATADA
deverá
realizar
a
transferência de conhecimento à equipe da CONTRATANTE,
capacitando-os a, dentre outros:

1)
2)

Interpretar os manuais técnicos;

3)

Instalar, reinstalar, reconfigurar, operar terminais de

Compreender a estrutura
hardware e software;

e interoperabilidade

de

acesso de forma

4)

Realizar

testes

e

configurações

em

todos

os

elementos envolvidos;

5)

Gerar relatórios sobre os dados armazenados em
sistema;

6)

Configurar os requisitos funcionais e operacionais
todos os equipamentos,
utilizando corretamente todas as suas
potencialidades.

A

CONTRATANTE

poderá

designar

no

máximo

de

Item

Nome

Descrição
integrante do quadro de funcionários do
fabricante ou por este autorizado, e deverá atuar diretamente
com o gerente técnico responsável pelo ambiente, a ser
designado posteriormente pela CONTRATANTE.

b)

A CONTRATADA deverá elaborar plano de suporte
conta,

que

será

desenvolvido

Gerenciamento dos Serviços de
reunião
membros

com

pelo Especialista
Manutenção,

à
do

após

os

designados

da

equipe

de

TI

da

CONTRATANTE.

)c

O plano deverá ser alinhado com os objetivos de negócios,
objetivos

de

TI

e

fatores

críticos

de

sucesso

da

CONTRATANTE para ajudá-la a melhorar a operação de seu
ambiente de TI.

d)

O plano deverá detalhar os serviços que a CONTRATADA
deverá fornecer, documentar o ambiente da

Item

Nome

Descrição
possíveis mudanças planejadas com relação
ao ambiente de TI e aos negócios da CONTRATANTE como
também o impacto a ser produzido por elas sobre as
necessidades de suporte da CONTRATADA.

i)

Qualquer

requisito

de

suporte

adicional poderá ser

identificado e discutido.

j)

As

verificações

deverão

comunicação

aberto

oferecer
para

um

ajudar

fórum

de

a

CONTRATANTE a compartilhar suas metas de negócios e
de TI e ajudar no alinhamento do serviço contratado com as
necessidades da CONTRATANTE, continuamente.

k)

Durante

essas

Gerenciamento

verificações,
dos

Serviços

o
de

Especialista

do

Manutenção poderá

compartilhar as práticas recomendadas e fornecer conselhos
técnicos e operacionais de TI relacionados aos projetos e
às

necessidades

operacionais

CONTRATANTE.

l)

Durante a revisão, a CONTRAT

atuais

e

futuras

da

Item

Nome

Descrição
análises

e recomendações

de

versões

publicadas

respectivos

CONTRATADA

pelos

deverá

patches

disponibilizar

e
fabricantes.
assistência

A
de

instalação remota.

q)

A CONTRATADA deverá fazer uma Avaliação Semestral do
desempenho dos equipamentos sob contrato.

)r

Para equipamentos do tipo servidores, esta
avaliação consiste em fornecer uma pesquisa técnica
completa, para auxiliar a identificar problemas relacionados
a segurança, desempenho, configuração e disponibilidade
antes
que
causem
impactos
ou
paradas
não
programadas ao ambiente da CONTRATANTE.

s)

Para equipamentos do tipo storage ou networking, a
CONTRATADA deverá revisar os boletins de suporte
disponibilizados pelo respectivo fabricante, analisar suas
aplicabilidades ao ambiente da CONTRATANTE e fazer
recomendações especificas as quais poderão reduzir riscos

Item

Nome

Descrição
chamados técnicos de hardware e de software.
O tempo de resposta deverá ser imediato ou menor que 2
horas.

)y

Para problemas técnicos que não podem ser resolvidos
rapidamente

de

forma

remota,

no

julgamento

da

CONTRATADA, a mesma deverá enviar um técnico nas
dependências da CONTRATANTE para fornecer suporte
técnico aos produtos de hardware cobertos e
devolvê-los à condição operacional.

)z

Em todas as atividades de assistência técnica ou suporte,
os técnicos da Contratada deverão empregar a Língua
Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na
utilização de textos técnicos, que poderão estar redigidos
em Língua Inglesa.
aa) A CONTRATADA deverá disponibilizar, sem custo para a
CONTRATANTE, ferramenta própria, isto é, que tenha sido
desenvolvida pelo fabricante do equipamento para
recebimento dos eventos monitorados e para agilizar
atendimentos proativos e reativos necessários.
bb) A CONTRATADA deverá monitorar eventos de Hardware 24
horas por dia 7 dias na semana com abertura de chamados
para correção de problemas.

Item

Nome

Descrição
ff) Todos os produtos/serviços contemplados neste

item

devem atender aos seguintes
requisitos gerais:

1)

Garantia de 60 meses para os equipamentos
adquiridos nesse edital e de 12 meses para os
equipamentos descritos no “Anexo II – Relação de
Equipamentos” na modalidade on-site 24x7 com
tempo de solução de 6 horas, contado a partir do
registro do chamado de Hardware.

2)

Suporte para Software com intervalo de abertura
de chamado 24x7 com tempo de atendimento
imediato para chamados críticos prestado por
Analistas de Suporte Remoto.

3)

Todo chamado não deverá
ultrapassar o
prazo de 2 horas de resposta, contado a partir
da solicitação feita pela CONTRATANTE.

gg) Qualquer
intervenção
que
demande
interrupção
de
serviços
deverá
ser previamente
comunicada e autorizada pela CONTRATANTE.
hh) Não deverá haver qualquer limitação para o número de
solicitações de suporte de software ou de hardware.

i)

Site

na

WEB

(indicar

endereço)

com

as seguintes

funcionalidades:

1)

Registro e notificações automáticas de eventos dos
equipamentos ofertados;

Suporte on-line;

2)

Opção para personalização da

Item

Nome

Descrição
sob contrato;

8)

Serviço de Atendimento 24x7 através de linha
telefônica 0800 (indicar na proposta) para abertura
e gerenciamento de chamados técnicos e suporte
de Software.

9)

Monitoração

contínua

equipamentos

de

contratados,

hardware

para

com

os

abertura

automática de chamado,
através

de

ferramenta

própria

de

monitoração do hardware envolvido.

4.2

Serviço Técnico
Especializado para Instalação,
Deployment e Suporte

10)

O suporte descrito neste item (4.1) contemplará
todos os equipamentos solicitados neste edital e
os descritos no “Anexo II – Relação de
Equipamentos” deste memorial descritivo.

11)

Para fins de detalhamento dos hardwares a
serem cobertos pelo serviço, poderá ser
realizada vistoria
prévia
de
todos
os
componentes informados pela CONTRATANTE.

4.2.1

- SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
PARA INSTALAÇÃO, DEPLOYMENT E SUPORTE DO CONJUNTO
DE EQUIPAMENTOS

)a

n

A CONTRATADA deverá disponibilizar
200 (duzentas) Unidades de Serviços Técnicos (USTs)
para utilização na implantação da solução ofertada
envolvendo todos os itens que compõem o objeto deste
edital e dos equipamentos já existentes no
o TJMS
TJMSP (Vide
Anexo II – Relação de Equipamentos), abrangendo a
prestação de serviços técnicos especializados nos produtos e
o apoio especializado na execução de procedimentos, tais

S

U

Item

Nome

Descrição

5) Avaliações;
)6
Análise de desempenho;
)7
Disponibilidade;
)8
Planejamento;
)9
Gerenciamento de firmware;
10) Gerenciamento de patches;
11) Fóruns técnicos no local.
b)

As USTs deverão ser vigentes para uso durante todo o
período do contrato de fornecimento e garantia dos
equipamentos, ou seja, 60 meses;

)c

A quantidade de USTs necessárias para a realização de
cada

atividade

serão

definidas

conforme

demanda

específica, levando em consideração o tempo para a
execução e a complexidade das atividades, em comum
acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

d)

A CONTRATADA deverá nomear um Especialista

como

ponto focal para questões de gerenciamento e coordenação
das Unidades de Serviços Técnicos que serão convertidas
em atividades técnicas. Este especialista deverá ser parte
do quadro de funcionários do fabricante e atuar diretamente
com o gerente técnico responsável pelo ambiente, a ser
designado posteriormente pela CONTRATANTE

)e

As USTs serão consumidas sob demanda, de acordo com a
necessidade da CONTRATANTE e com a complexidade das
atividades requeridas, as quais serão estimadas com base na
tabela de equivalência abaixo:

)f

As USTs deverão ser consumidas durante toda a vigência do
contrato de suporte e serão
pagas no mesmo momento da aquisição dos equipamentos;

)g

O valor da UST registrado no edital e/ou na minu

Item

Nome

Descrição

4.2.2 - DINÂMICA DE ATENDIMENTO:
)a
A CONTRATADA deverá fornecer opção de
abertura de ocorrências através de sistema via WEB e através
de telefone 0800;

b)

As atividades informadas no quadro abaixo deverão ser
executadas dentro do horário compreendido entre 8h e
18h, de segunda- feira a sexta-feira.

)c

Caso a CONTRATANTE exigir que o serviço ocorra após
as 18h ou aos finais de semana, deverá ser cobrado
apenas 50% das Unidades de Serviços Técnicos (USTs)
registradas.

d)

O atendimento aos sábados, domingos e feriados deverá
ser agendado pela CONTRATANTE com, no mínimo 05
(cinco) dias úteis de antecedência, sob o risco de não
disponibilidade do profissional para a execução da atividade;

)e

Alguns atendimentos poderão ser realizados de forma
remota, ou seja, não presencial, quando

o

profissional

não conseguir se
deslocar para o local designado pela equipe técnica da
CONTRATANTE;

)f

Todas as atividades realizadas através de acesso remoto
deverão utilizar conexão segura via Internet (Protocolo SSH
versão 2 ou

VPN),

através

de

infraestrutura

disponibilizada pela CONTRATANTE;

)g

Os

acessos

exclusivamente,

remotos
a

partir

deverão
da

rede

ser

realizados,
da

empresa

CONTRATADA, ou de suas filiais;

h)

Os atendimentos referentes à instalação, análise
performance e ajuste de configurações

serão

de

realizado

medianteeQq268.76 111.99 269.8 593.46 reW* nBT1 0 0 1 359.47 369.89 T795

Item

Nome

Descrição
data de assinatura dos respectivos contratos.

Aceite e Pagamento

b)

Após a entrega do equipamento o fornecedor deverá
providenciar a instalação completa de hardware.

)c

A

instalação

será

previamente

agendada

e

será

acompanhada por servidores da área de TI do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

d)

Após 05 (cinco) dias contados da entrega dos
produtos será emitido o termo de recebimento provisório
atestando o correto atendimento da entrega dos produtos.

)e

O termo de aceite definitivo será emitido em até 05 (cinco)
dias após o término da implementação dos produtos que
comprovam as funcionalidades requeridas nesse edital.

)f

Os pagamentos se darão no prazo de até 30 (trinta) dias
após o recebimento das respectivas faturas.

)g

Todos dos softwares que acompanham os equipamentos
devem possuir as respectivas mídias CD/DVD de instalação,
com os respectivos manuais originais do fabricante em
mídia de CD ou DVD. Alternativamente às mídias
supracitadas,
será
aceito
que
todos
softwares/firmwares/drivers
correspondentes
aos
equipamentos propostos, bem como seus respectivos
manuais estejam disponíveis em site de suporte do
fabricante;
Deverão ser entregues todos os cabos e dispositivos
necessários para o perfeito funcionamento da solução
especificada neste edital.

h)

6.

Condições gerais

)a

Devido à solução adquirida anteriormente os
serviços de instalação, garantia e suporte, deverão ser prestados
pelo fabricante dos equipamentos.

b)

Quando a CONTRATADA não for o próprio fabricante dos

equipamentos ofertados, deverá aprenBT1 0 0 1 392.38 228.74 Tm0 g[(a)] TJETQ

Item

Nome

Descrição
prestação de assistência técnica, durante o
período de garantia, de equipamentos similares àqueles do objeto
do contrato.
d)

A solução somente será considerada devidamente entregue após a
sua completa instalação física e a realização de testes, devendo o

sistema estar em perfeitas condições de funcionamento;
e) Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e estar em
linha de fabricação na data de abertura das propostas;
f)

7.

Local de Entrega

As declarações e os documentos citados acima
deverão ser entregues pela licitante vencedora do certame no
momento da contratação, ressalvada a apresentação dos atestados
de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, que
deverá ocorrer na fase de habilitação, por constituir requisito de
qualificação técnica.

)a

Todos os produtos devem ser entregues no
edifício sede do TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

b)

Os equipamentos serão tecnicamente aceitos pela área de
TI, que emitirá Termo de
Recebimento.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1) Codigo HP: TRIBUNASP-STPRD
Garantia vigente: 22/07/2013 - 31/07/2018
Part-Number Produto
C0H19A
HP 1/8 G2 LTO-6 Ult 6250 FC Autoloader
AH166A
HP 1U Autoloader Rack Kit

2)

Numero de Série
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA

Quantidade
1
1

4) Código HP: TRIBUSO-PROLIANTB
Garantia vigente: 22/07/2013 - 31/07/2018
Part-Number
681844-B21
641016-B21
641016-B21
641016-B21
641016-B21
641016-B21
641016-B21
641016-B21
662063-B21
690802-B21
652564-B21
684211-B21
659818-B21
455880-B21
466482-B21
453154-B21
AJ716B
455883-B21

Produto
HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-2680 Kit
HP 8GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD
HP Flex-10 10Gb 2P 530FLB FIO Adptr
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt
HP BLc VC 8Gb FC 24-Port Opt Kit
HP BLc VC 1G SFP RJ45 Transceiver
HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver

Numero de Série
BRC3293LSL
BRC3293LSM
BRC3293LSN
BRC3293LSP
BRC3293LSR
BRC3293LSS
BRC3293LST
BRC3293LSV
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA
NÃO CONSTA

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
7
84
14
7
7
2
2
8
12
4

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A empresa _______________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ____________________(nome do representante
legal), interessada em participar do Pregão Presencial nº 15.1.000001681-5, declara, para os
devidos fins que, atende plenamente aos requisitos de habilitação determinados no respectivo
Edital.

São Paulo,

..................................................................................
(representante legal)

ANEXO III

Ref.: PREGÃO Nº 15.1.000001681-5 - TJM – PROCESSO Nº 15.1.000001681-5 - DAC/CGA
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 42.911/98, LEI ESTADUAL
Nº 10.218/99 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Eu,

____________________

(nome

completo),

representante

legal

da

empresa

_______________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________ interessada em
participar do Pregão Presencial nº 15.1.000001681-5, declaro para os devidos fins que:
a) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
b) A empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
c) A empresa está ciente da Política Estadual de proteção ao Meio Ambiente, conforme Lei
Estadual 9.509/97, em especial os incisos XVII e XVIII, do art. 2º

São Paulo,

..................................................................................
(representante legal)

ANEXO IV
Ref.: PREGÃO Nº 15.1.000001681-5 – PROCESSO Nº 15.1.000001681-5 - DAC/CGA

MODEL[(C)5(G)-14(A)] TJETBT14(D)5(074(L)107[(C)507)-14(07] TJ07TBT0714(D)07074(L0707[(C070 0 1.

ANEXO V
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
Esta planilha de Proposta de Preços deverá ser utilizada para que os licitantes possam elaborar
suas propostas escritas.
Item
1

2

3
4

Descrição

Qde

Servidor tipo
Lâmina com
96Gb – Item 1
Servidor tipo
Lâmina com
32Gb – Item 1
Gaveta para Upgrade
de Storage – Item 2
Suporte Técnico – Item
4

2

Item
1

Marca/Modelo

Valor Unitario

Valor Total

3

1
1

Descrição

Qde

Serviço de Suporte Técnico
para os equipamentos já
existentes (V. Relação de
Equipamentos) Suporte para

01

Valor Unitario

Valor Total

hardware e software com
atendimento 24 x7 x 6hs .
Preço Total pelo Lote Único: R$ ___________________________________

AEBLT DE PFECIAÇÕS

:

Para fins de participação no presente certame a empresa declara estar ciente de que:
-o valor apresentado engloba todos os custos diretos e indiretos referentes à plena execução do
objeto desta licitação, inclusive os de natureza tributária e trabalhista, não transferindo ao TJMSP
qualquer ônus, de qualquer natureza, pelo seu inadimplemento;
-a proposta é irretratável, sujeitando-se a licitante às penas da lei e deste instrumento em caso de
não cumprimento;
-o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;

ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
(PROCURAÇÃO)

.........................................................., empresa inscrita no CNPJ sob o nº ..................................,
com sede na ........................................................., CREDENCIA o (a) Sr. (a) .....................,
portador (a) do RG nº .................. como seu (sua) REPRESENTANTE, perante o Tribunal de
Justiça Militar, no processo licitatório referente ao Pregão nº 15.1.000001681-5-TJM, conferindolhes poderes para acompanhar, rubricar documentos, usar da palavra, fazer lances verbais ou
escritos e interpor recursos, bem como deles desistir.

..................................................................................
(local e data)

..................................................................................
(representante legal)

ANEXO VIII
PORTARIA Nº 059/04-Pres./GP

O Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Juiz
Doutor PAULO PRAZAK, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, tendo em vista a
necessidade de fixar critérios para a aplicação de multas administrativas de acordo com os artigos
79, 80 e 81 da Lei nº 6.544/89, e 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada
pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994;
R E S O L V E:
Artigo 1º – Nos casos de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato e aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estipulado, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida e ensejará a aplicação de multa correspondente a
40% (quarenta por cento) do valor do respectivo ajuste.
Artigo 2º – A inexecução total ou parcial do ajuste sujeita o contratado às
seguintes penalidades, a serem aplicadas alternativamente, prevalecendo a de maior valor:
I – multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da obrigação não
cumprida, total ou parcial;
II – multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação
efetuada para a realização ou complementação da obrigação não cumprida.
Artigo 3º – O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento
equivalente, nos prazos estipulados, sujeitará o contratado à multa, calculada por dia de atraso,
respeitado o limite máximo do valor contratado, na seguinte conformidade:
I – atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento);
II – atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,4% (quatro décimos por
cento).
Artigo 4º – Se o objeto do contrato ou instrumento equivalente não for
aceito, o contratado deverá substituí–lo ou providenciar a sua regularização dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da recusa, sob pena de sujeitar–se às multas do artigo anterior.
Artigo 5º – A base de cálculo das multas previstas nos artigos 2º, 3º e 4º é o
valor empenhado da obrigação não cumprida ou cumprida fora do prazo.
Artigo 6º – A reincidência das infrações ensejará a aplicação da multa em

dobro.
Artigo 7º – Nas hipóteses de imposição das multas previstas, sua aplicação
fica condicionada à prévia defesa do infrator:
I – o infrator deverá ser notificado do inteiro teor da multa, podendo
apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação;
II – a autoridade competente, de posse das razões do infrator, decidirá sobre
a conveniência ou não da aplicação da multa, mediante despacho fundamentado.
Artigo 8º – As solicitações de prorrogação dos prazos finais previstos para a
entrega, somente serão apreciadas se efetuadas em até 5 (cinco) dias antes do término do prazo
fixado.
Artigo 9º – A multa deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da respectiva notificação.
Parágrafo Único – O não pagamento da multa no prazo previsto neste artigo
acarretará a sua inscrição na dívida ativa, para posterior cobrança judicial.
Artigo 10 – As multas serão aplicadas pelo (a) Secretário (a)–Diretor (a)
Geral.
Artigo 11 – Da aplicação das multas previstas caberá recurso à Presidência
do Tribunal, que deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia
subsequente ao da publicação do ato, sob pena de preclusão.
Artigo 12 – A aplicação das multas estabelecidas na presente Portaria não
exclui da Administração o direito de rescindir

unilateralmente o contrato e aplicar,

concomitantemente, outras sanções previstas em Lei e em cláusulas contratuais.
Artigo 13 – A multa prevista nesta Portaria será aplicada após regular
processo administrativo instaurado para este fim.
Artigo 14 – A multa será descontada da garantia do respectivo contrato ou
cobrada judicialmente.
Artigo 15 – As multas previstas poderão ser descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.
Artigo 16 –

expediente ser arquivado com a devida justificativa.
Artigo 17 – A presente Portaria deverá integrar obrigatoriamente como
anexo, todos os instrumentos convocatórios de licitação e os contratos sobre obras, serviços ou
compras deles decorrentes.
Artigo 18 – As disposições constantes desta Portaria aplicam–se, também,
às obras, serviços ou compras que, nos termos da legislação em vigor, forem efetuados com
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 19 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 24 de setembro de 2004.

PAULO PRAZAK
Juiz Presidente

ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO 15.1.000001681-5 - DAC/CGA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO E A EMPRESA _____________.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, representado por seu
Presidente,

de

ora

em

diante

designado

CONTRATANTE,

e

a

empresa

__________________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, com sede na
_______________________, nº ____, ______________ - __, representada na forma de seu
estatuto/contrato

social

pelo

Senhor

________________,

cédula

de

identidade

nº

_____________, CPF nº _______________, na qualidade de vencedora do Pregão Presencial nº
15.1.000001681-5 – TJM, doravante denominada CONTRATADA, firmam a presente contratação
nos termos das Leis Federais nos 10.520/02 e 8.666/93 e alterações, Lei estadual nº 6.544, de 22
de novembro de 1989, e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – Este instrumento contratual tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos e a Prestação
de Serviços, consoante memorial descritivo.
1.2 – São partes integrantes do presente termo, independentemente de transcrição:
1.2.a – O Edital do Pregão Presencial 15.1.000001681-5;
1.2.b – A ata de sessão do pregão supracitado;
1.2.c – A proposta da CONTRATADA, datada do dia ____/____/____.
1.3 – O objeto do presente certame poderá sofrer acréscimos ou supressões, observando-se, em
qualquer hipótese, os limites impostos pelo art. 65 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO E DA RESCISÃO DO COMPROMISSO
2.1 - O presente Contrato terá validade para um período de 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura.
2.1.1 – Extingue-se, contudo, o prazo aludido no item anterior quando da entrega definitiva dos
objetos deste termo.

2.1.2 – O valor do contrato não será reajustado durante sua vigência.
2.1.3 – O exaurimento do contrato não implica no afastamento do período de garantia ou
suporte técnico aos quais está obrigada a CONTRATADA.
2.2 - O presente termo poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante ato
da Presidência e aviso por escrito, independentemente de quaisquer outras formalidades judiciais
ou extrajudiciais, sem nenhuma indenização à CONTRATADA, seja a que título for, nas seguintes
hipóteses:
2.2.1 - Quando se verificar insolvência da CONTRATADA, concurso de credores, extinção
da entidade ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do
CONTRATANTE, prejudique a execução dos serviços;
2.2.2 - Se ocorrer manifesta impossibilidade da CONTRATADA dar cabal e perfeito
cumprimento das obrigações assumidas;
2.2.3 - Protestos de títulos ou emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que
caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
2.2.4 - Se a CONTRATADA transferir ou ceder, no todo ou em parte, os direitos e/ou as
obrigações decorrentes do Contrato, sem anuência por escrito do CONTRATANTE;
2.2.5 – Por razões de interesse do serviço público, devidamente justificadas, e;
2.2.6 – Nas hipóteses previstas no art. 76 da Lei Estadual nº 6.544/89 e no art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE
3.1 –

4.3- Assegurar ao CONTRATANTE o prazo mínimo de garantia apresentado em sua proposta
comercial;
4.4- Prestar serviços de assistência técnica, na forma da legislação pertinente;
4.5- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e
taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza,
despesas operacionais com frete, carga e descarga, resultantes da execução deste Contrato,
sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE o
ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato;
4.6- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato,
correndo à suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1 – A entrega do objeto desta licitação ocorrerá em até 60 (sessenta) dias após o recebimento
da nota de empenho.
5.2 - A entrega deverá ser feita na Rua Dr. Vila Nova, 285, Vila Buarque, São Paulo - SP,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.3 – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 2 do item IX do edital.
5.4 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguro, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e da própria aquisição dos
produtos.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO
6.1- Atribui-se ao presente contrato, para todos os fins legais, a quantia de R$ ______ (____reais),
referentes à proposta apresentada, devendo onerar o Programa de Trabalho 02.061.0600.4832 –
Categoria Econômica XXXX
6.2 - O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento à CONTRATADA, após regular
liquidação da despesa, mediante crédito em conta corrente da mesma, mantida junto ao Banco do
Brasil S/A, no prazo máximo de 30 dias, contados do aceite da nota fiscal/fatura.
6.3- Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
Contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da

realização de cada pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
Sem prejuízo da rescisão prevista na CLÁUSULA SEGUNDA e da aplicação das sanções
estabelecidas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 c.c. o artigo 81 e 82 da Lei Estadual n°
6.544/89, caberá nas hipóteses de inexecução total ao parcial do presente contrato, a aplicação
das penalidades previstas na Portaria nº 059/04 - Pres/GP, garantida a ampla e prévia defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro desta Capital para dirimir as questões oriundas deste Termo.

E por estarem assim acordados, assinam as partes o presente Termo em 03 (três)
vias de igual teor.

São Paulo, XX de XXXXXX de 201X.

CONTRATADA

CONTRATANTE

