
ACORDO DE COOPERAQAO TECNICA N° 04/2019 PARA UTIUZAQAO DE SISTEMA 
ELETRONICO DE LICITAgOES QUE ENTRE SI CELEBRAM TRIBUNAL DE JUSTIQA 
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O BANCO DO BRASIL S.A.

O TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na Rua 
Tomaz Gonzaga, n° 686, Bairro de Lourdes em Belo Horizonte-MG, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 16.866.394/0001-03, representado neste ato pelo seu Presidente Juiz James 
Ferreira Santos, brasileiro, Carteira de Identidade n° M-03.568.758 e CPF/MF n° 
391.767.706-72, conforme delegapao de competencia que Ihe foi atribuida pela 
Resolugao n° 167 de 05 de maio de 2016 e Ata de Sessao Solene realizada em 
15/03/2018, para posse da nova Diregao do Tribunal de Justiga Militar do Estado de Minas 
Gerais, doravante denominado TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, e o BANCO DO BRASIL S.A., Sociedade de Economia Mista, com sede 
no Setor Bancario Sul, Bloco C, lote 32, 24° andar, Brasilia, Distrito Federal, inscrito no 
CNPJ/MF sob o numero 00.000.000/0001-91, neste ato representado pelo Gerente 
Geral de Agenda Sr. Marcelo da Silva Botelho, brasileiro, bancario, casado, Carteira de 
Identidade n° 053587972014-5 - SESP MA e CPF/MF n° 886.638.761-49, doravante 
denominado BANCO, ajustam entre si o presente Acordo de Cooperagao Tecnica, 
doravante simplesmente ACORDO, para utilizagao de sistema eletronico de licitagoes, de 
acordo com o processo de dispensa de licitagao SEI n° 19.0.000001384-9, mediante as 
clausulas e condigdes seguintes:

;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ACORDO tern por finalidade dispor sobre as condigoes de utilizagao pelo 
TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS de sistema 
eletronico de licitagoes disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitagdes-e, 
que possibilita realizar, por intermedio da Internet, processes licitatorios eletronicos para a 
aquisigao de bens e servigos comuns.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO SISTEMA

I - O BANCO fornecera ao TRIBUNAL DE JUSTI?A MILITAR DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS e seus representantes legalmente designados acesso ao Licitagoes-e, assim 
como prestara apoio tecnico necessario para o seu correto uso, por meio de manuals 
disponibilizados na pagina www.licitacoes-e.com.br e suporte tecnico via telefone.

II - O BANCO podera cobrar das empresas fornecedoras, no memento do cadastramento 
de seus representantes para utilizagao do SISTEMA LICITAQOES-E, os custos gerados 
pela disponibilizagao da tecnologia da informagao, com base no inciso III do artigo 5° da 
Lei n° 10.520, de 17/07/2002, e informagoes constantes no Regulamento do sistema.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIQOES DE USO

I - O TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS e seus 
representantes somente ficarao habilitados a utilizar o Licitagdes-e apos o cadastramento 
em agenda do BANCO. No processo de cadastramento, o TRIBUNAL DE JUSTIQA 
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS devera fornecer documentos com a relagao 
de seus representantes, com identificagao dos respectivos perfis de acesso (apoio, 
pregoeiro e autoridade competente), os quais serao reconhecidos como legftimos para 
realizarem transagoes eletronicas no Licitagdes-e;

II - A partir do cadastramento, o TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS e seus representantes legais estarao habilitados para operarem as 
funcionalidades do Licitagdes-e que Ihes forem atribuidas;

III - A utilizagao do Licitagdes-e exigira o uso de chave e senha pessoal; e

IV - 0 Licitagdes-e poder& ser acessado diretamente nos enderegos eletrdnicos 
www.bb.com.br, opgao Licitagdes, na area salas de negocios ou www.licitacoes-e.com.br, 
podendo o TRIBUNAL DE JUSTigA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
providenciar, no seu proprio portal da Internet, conexao com aqueles enderegos, 
observadas as instrugdes tecnicas e de seguranga do BANCO.

CLAUSULA QUARTA - DAS CARACTERISTICAS DO LICITAQOES-E

I - Esta estruturado em funcionalidades gerais e especificas. As funcionalidades gerais 
sao de acesso comum a todos os interessados. As especificas sao de acesso restrito aos 
compradores e aos fornecedores cadastrados;

II - Contara com, no minirno, as funcionalidades previstas no Decreto 5.450, de 
31.05.2005, classificadas em:

a) funcionalidades de acesso exclusive do TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS;

b) funcionalidades de acesso exclusive dbs fornecedores cadastrados; e

c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usuahos e dos 
cidadaos em geral. /

III - O BANCO podera agregar novas funcionalidades ao Licitagdes-^ e analisar a 
viabilidade tecnica de implantagao de sugestoes do TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR
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DO ESTADO DE MINAS GERAIS;

IV - Todas as transapdes realizadas nas funcionalidades especificas registrarao os 
usuarios que as realizaram e utilizarao procedimentos de seguranga, tais como: 
autenticagao, assinatura digital de documentos eletronicos, seguranga criptografica, 
historico de chaves/senhas, copia de seguranga, dentre outros;

V - As modalidades de licitagao passiveis de serem efetuadas por meio do Licitagoes-e 
serao aquelas permitidas em Lei. O Licitagoes-e possibilitara, ainda, auxiliar na aquisigao 
de bens e contratagao de obras e servigos, nos casos de dispensa de licitagao previstos 
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei de Licitagoes; e

VI - O Licitagoes-e disponibilizara, apos o encerramento do process© licitatorio, caso haja 
interesse do TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
arquivo retorno com as informagdes relatives aos processes licitatorios homologados.

CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAQOES

I - DO TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

a) responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, nao cabendo ao 
: BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, 

inclusive por terceiros; 0

b) observar as disposigdes legais vigentes para a realizagao dos procedimentos de cada 
modalidade de licitagao ou os referentes a aquisigao de bens, obras e servigos nos 
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao, por intermedio de meio eletrdnico;

c) responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transagdes eletrdnicas efetuadas nas 
funcionalidades especificas restritas ao seu ambito, no Licitagoes-e, por parte de seus 
representantes legais;

d) homologar os resultados das licitagoes no Licitagoes-e;

e) utilizar preferencialmente a rede de agendas do BANCO, para efetuar os pagamentos 
aos licitantes vencedores;

f) responsabilizar-se por todas as condigdes legais, tecnicas, firfanceiras e economicas 
pactuadas com os fornecedores, por meio do Licitagoes-e p durante qualquer fase do

lalquer participagao ouprocess© licitatorio, nao cabendo ao BANCO 
responsabilidade, em especial, na elaboragao de edita/s e avisos, julgamento de
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recursos e impugnagoes, formalizagao de contratos, acompanhamento e fiscalizagao 
de sua execugao; 1

g) decidir sobre os casos de suspensao e prorrbgagao dos processes licitatdrios, 
principalmente quanto a prorrogagao do periodo de acolhimento de propostas e 
disputa de sala virtual, quando da desconexao de seus computadores ou do 
Licitagdes-e, da rede mundial de computadores - Internet;

h) responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada process© 
. 1 licitatorio, apos o prazo de guarda das informagoes pelo BANCO;

i) ressarcir mensalmente o BANCO dos valores.correspondentes a despesas e custos 
com a disponibilizagao do Licitagdes-e, nos termos da Clausula Sexta.

II - DO BANCO

a) Manter o funcionamento do Licitagdes-e, comprometendo-se em analisar e 
implementar, a seu criterio, quando necessarias e viaveis, alteragdes visando a 
melhoria do Licitagdes-e;

bj Restabelecer, com maior brevidade possivel, o Licitagdes-e, quando eventualmente 
: ocorrer a sua indisponibilidade, por motives tecnicos, falhas na Internet ou por outras 

circunstancias alheias a vontade do BANCO, nao assumindo qualquer 
responsabilidade pelas ocorrencias a que nao tiyer dado causa;

c) Indisponibilizar o Licitagdes-e para utilizagao, com previo aviso ao TRIBUNAL DE 
JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio de mensagem 
eletronica, em fungao da necessidade de realizagao de manutengao, reparos 
inadiaveis, alteragdes e outras exigencias tecnicas. Quando a manutengao do 
Licitagdes-e ocorrer em dias nao uteis, nao cabera ao BANCO a promogao de previo 
aviso ao TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS;

d) Manter sigilo sobre as transagdes bancarias e/ou financeiras, na forma da Lei 
: Complementar n.° 105, de 10.01.2001 e sobre as informagoes consideradas como 

sigilosas pelo regulamento do pregap eletrdnico (chaves, senhas, identificagao do 
fornecedor autor do menor lance, ate o momento da divulgagao do resultado da 
licitagao, dentre outras);

e) Prestar, ao TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO EST/DO DE MINAS GERAIS,
vendo necessidade, visitasuporte tecnico via telefone, servigo de e-mail ou, 

domiciliar pela agenda de relacionamento;
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f) Disponibilizar canais de comunicagao para, informa^oes, sugestoes, reclamagoes ou 
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessarios;

g) Suspender o acesso ao Licitagdes-e err) caso de tentativa de violagao ao respective 
sitio, nao observancia da legislagao que normatiza as compras e contratagoes via 
Internet, descumprimento das obrigagoes previstas neste ACORDO ou qualquer outra 
circunstancia que possa vir a colocar em risco a seguranga e a integridade do servigo 
disponibilizado aos usuarios ou da licitagao em curso, mediante comunicagao ao 
TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS e, quando 
necessario, aos fornecedores cadastrados; e

h) Manter armazenado por 30 (trinta) dias os dados dos processos licitatorios concluidos.

CLAUSULASEXTA- DO RESSARCIMENTO

O TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ressarcira 
mensalmente o BANCO das despesas e custos pela disponibilizagao da tecnologia da 
informagao, os seguintes valores:

R$ 222,51 (duzentos e vinte e dois-reals e cinquenta e urn centavos) por processo 
licitatorio aberto no Licitagdes-e, acrescido de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete 
centavos) por lote que tenha alcangado sua situagao final.

Paragrafo Primeiro - O ressarcimento dos valores previstos nesta Clausula sera 
efetuado pelo TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ate o 
quinto dia util do mes subsequente, e englobara todas as licitagoes e lotes disputados no 
mes anterior.
Paragrafo Segundo - As despesas previstas nesta Clausula, para o exercicio corrente, 
serao previstas em dotagao orgamenterja “105T 02 061 734 4355 0001“, natureza de 
despesa “339040”, item de despesa “02”, fonte de recursos “10”, procedencia “1”, para o 
exercicio de 2019. As despesas a serem executadas nos exerefeios seguintes, serao 
supridas em orgamentos de exercicios futures, de acordo com notas de empenhos a 
serem emitidas e entregues ao BANCO a cada exercicio fiscal.

Paragrafo Terceiro - O nao pagamento do ressarcimento dos custos no prazo pactuado, 
implicara na incidencia de multa de 2% (dois por cento) e juros moratorios de 1% (urn por 
cento) ao mes ou fragao, sobre o valor inadimplidb, contados a partir da data do 
vencimento ate a efetiva regularizagao.

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICIDADE

Pica assegurado ao TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DOESmDO DE MINAS GERAIS
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e ao BANCO o direito de anunciar ao mercado o presente ACORDO ora celebrado, de
forma e maneira a atender a estrategia de marketing de ambas as partes.\

Paragrafo Onico - O TRIBUNAL DE JUSTIQA MILITAR DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, ao divulgar qualquer redupao de custos diretos ou indiretos ou eventual ganho 
gerados pelo uso do Licitagoes-e, compromete-se a destacar que o Licitagoes-e foi 
disponibilizado pelo BANCO.

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO

Fica vedado a qualquer das partes, sem a expressa anuencia da outra, transferir ou 
ceder, a qualquer titulo, os direitos e obrigagoes assumidos neste ACORDO.

CLAUSULA NONA - DA RESIUQAO

As partes, unilateralmente, poderao resilir o presente ACORDO, independentemente do 
motive, mediante previo aviso de 90 (noventa) dias.

Paragrafo Unico - Da resiligao nao caberao direitos indenizatorios, ficando as partes 
obrigadas ao cumprimento das obrigagoes assumidas, ate o final do prazo referido nesta 
clausula. 0

V
CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO

O presente ACORDO vigera pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da sua 
assinatura, podendo ter sua duragap prorrogada por mais 01 (um) ano e ser resilido a 
qualquer tempo, nos termos da clausula anterior.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAQAO

O TRIBUNAL DE JUSTigA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS publicara extrato 
do presente ACORDO no Diario da Justiga Militar Eletronico, o que devera ocorrer ate 20 
(vinte) dias apos a sua assinatura, podendo ser alterado ou prorrogado mediante lavratura 
de termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FOR
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As partes elegem o foro de Belo Horizonte/MG, com rehuncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir duvidas que possam decorrer do presente 
ACORDO.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, que leram e acharam conforme, na presenga das testemunhas que tambem o 
assinam.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2019.

y
M arceic daSilva Botelho 

R< presentante Banco do Brasil
Juiz James Ferreira Santos 

Presidente do TJMMG

Testemunhas:

Oc Uk7
PefeH^ancoPela Administragao
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