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TERMO DE REFERÊNCIA 
N. 10/2021
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto: Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento por Adesão Tipo Carona à ARP N°14/2021-TJGO para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.







CUIABÁ-MT
SETEMBRO/ 2021
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2021/CMTJMT

1 DA UNIDADE REQUISITANTE
1.1 Coordenadoria Militar (CMIL) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2 DO OBJETO
Conforme Resolução Nº 291 do Conselho Nacional de Justiça no seu Artigo 13 parágrafo III que prevê “instalação de sistema de monitoramento eletrônico das instalações e áreas adjacentes”, a CMIL visa com a contratação contemplar com a aquisição as novas unidades judiciárias e a substituição do parque de câmeras do Contrato Nº 95/2014 que devido o tempo de uso apresentam má qualidade nas imagens captadas pelo Sistema de Circuito Fechado de Televisão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme especificações descritas deste Termo de Referência.
	Especificação/Detalhamento do Objeto:
Item
Produto/serviço
Unid. de medida
Quant
Preço Unit
Preço Total
07
Câmera tipo I – Dome uso interno
Unid.
124
R$ 2.409,63
R$ 298.794,12
VALOR TOTAL
R$ 298.794,12

DA JUSTIFICATIVA
3.1 O Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso provê registros durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias no mês através de detecção de movimento, todos os eventos que ocorrem nas dependências internas e externas das unidades. Esses eventos subsidiam a Coordenadoria Militar no planejamento operacional do policiamento.
3.2 No ano de 2014 o Poder Judiciário contemplou 69 (sessenta e nove) Comarcas com o Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e no decorrer dos anos várias unidades judiciárias e descentralizadas foram inauguradas. O CFTV é fator determinante no avigoramento da Segurança de qualquer ambiente. 
3.3 A Coordenadoria Militar tem a responsabilidade de zelar pela segurança de magistrados, serventuários, estagiários, terceirizados, e visitantes que transitam diária ou esporadicamente nas edificações do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, seguindo a tendência mundial, cujo padrão internacional de segurança exige cada vez mais o controle daqueles que frequentam ambientes públicos, objetivando um perfeito funcionamento da segurança das dependências e dos patrimônios neles alocados.
3.4 Os benefícios vislumbrados com a aquisição para ampliação e substituição das câmeras de segurança eletrônicas inutilizáveis e descontinuados, justifica-se por reduzir possíveis tentativas de violação da segurança do local e, por regra, encoraja servidores e prestadores de serviço que circulam pelo ambiente a observar com mais rigor as regras e padrões de segurança definidos para cada local e, ainda: 
I) Permite visualizar, monitorar e gravar imagens de diversos ambientes simultaneamente;
II) Impõe o fator psicológico de dissuasão, pois o agente invasor sabe que está sendo monitorado e que as imagens serão armazenadas; 
III) Inibe a ação de invasores, depredadores e pessoas mal intencionadas; 
IV) Facilita o trabalho de pronta resposta (Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário - CIS), fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado;
V) Auxilia sobremaneira no controle de acesso de pessoas e objetos no recinto controlado;
VI) Permite a integração com sistemas de alarmes e de controle de acesso;
VII) Provê acesso controlado às imagens através de redes de longa distância (por meio da Intranet do TJMT), permitindo observação à distância pelos responsáveis pelo ambiente monitorado; 
VIII) Torna-se mais eficiente o monitoramento e fiscalização dos procedimentos de segurança praticados por funcionários e prestadores de serviços;
IX) A Adesão a ARP cumpre os princípios da vantajosidade, publicidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com este procedimento, o quantitativo descrito neste Termo de Referência atenderá as demandas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, fator este que propicia segurança de que o referido objeto atende a determinados requisitos de qualidade, e com um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela diferença entre o preço registrado e os orçados no mercado.
X) Com a finalidade de reestruturação do sistema existente e por não possuir tempo hábil para realizar certame e pela imprescindibilidade desta ferramenta tecnológica o procedimento adotado é a adesão à ARP Nº 14/2021 oriundos do Pregão Eletrônico Nº 004/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, anexo.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
4.1 Trata-se de bem comum, tendo em vista que as suas características podem ser facilmente aferidas por parâmetros disponíveis no mercado.
DO OBJETIVO / RESULTADOS ESPERADOS / MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO
5.1 Substituir os equipamentos descontinuados/inservíveis nas unidades judiciarias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em caráter de necessidade ou urgência;
5.2 Utilizar os equipamentos em complemento às ações de segurança garantindo planejamento operacional de policiamento eficiente, assessorando as atividades institucionais de inteligência, bem como, pela segurança do Tribunal de Justiça, Fóruns e Juizados;
5.3 Resolução Normativa nº 176/2013 CNJ:
Art. 9o Recomenda-se que os Tribunais adotem, no âmbito de suas competências, assim que possível, as seguintes medidas mínimas para a segurança e magistrados:
III – instalação de sistemas de segurança eletrônico, incluindo as áreas adjacentes;
5.4 Resolução Normativa nº 104/2017 CNJ:
Art. 1º Os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça, no âmbito de suas competências, tomarão medidas, no prazo de um ano, para reforçar a segurança das varas com competência criminal, como:
II – Instalação de câmeras de vigilância nas varas criminais e adjacentes;
§ 1° - As medidas de segurança previstas neste artigo podem ser estendidas as demais varas federais e estaduais.
5.5 Lei Federal nº 12.694/2012:
Art. 3° Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente:
II - Instalação de câmeras de vigilância nos seus prédios, especialmente nas varas criminais e áreas adjacentes;
5.6 Resolução CNJ nº 291:
Art. 13. Os Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, no âmbito de suas competências, adotarão, gradativamente, as seguintes medidas de segurança:
III - instalação de sistema de monitoramento eletrônico das instalações e áreas adjacentes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 O orçamento para custear a despesa está prevista e o recurso financeiro complementar será indicado pela Coordenadoria de Planejamento-COPLAN.
	
Segue a distribuição:
UG: 0001 – 1° Grau: R$265.059,30 (Duzentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e trinta centavos);
UG: 0002 – 2° Grau: R$33.734,82 (Trinta e três mil e setecentos trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos);
Totalizando R$ 298.794,12 (Duzentos e noventa e oito mil e setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos).

7 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
7.1 Lei Federal n. 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da CF, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
7.2 Adesão – Artigo 2.º, V, e 22, § 1.º, do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, instrumento regulador do Sistema de Registro de Preços – SRP, previsto no artigo 15 da Lei 8.666/93.
	Demais exigências contidas no edital e seus anexos.


DA HABILITAÇÃO
8.1 A empresa deverá cumprir com os artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93, bem como:
8.1.1 Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
8.1.2 Cópia da regularidade para com a Fazenda Federal relativo à Secretaria da Fazenda Nacional (RFB); Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Portaria RFB/PGFN N.1751/2014 ou outra equivalente;
8.1.3 Cópia de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
Cópia da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
8.1.4 Cópia da regularidade para com a Fazenda Estadual e Procuradoria Geral Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.1.5 Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas, e não ser controladora, coligada ou subsidiária entre si;
8.1.6 Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, devendo apresentar prova de regularidade com os seguintes Órgãos: Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN); com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; e com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
8.1.7 Declarar, no momento da celebração do contrato, que está plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assumir o compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas no certame.

9 DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – Departamento de Material e Patrimônio-DMP – Av. Rubens de Mendonça, s/n – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT – CEP 78.055-970, no período compreendido entre 13hs 00min e 18hh 00min, nos dias úteis;
9.1.1 A data e horário de entrega deverão ser combinados com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) com o Centro Integrado de Segurança-CIS da Coordenadoria Militar-CMIL pelos telefones: (65) 3617-3653/3180, em horário comercial;
9.2 O objeto será recebido provisoriamente no prazo de 3 (três) dias úteis, pela Divisão de Material e Patrimônio-DMP, que procederá à conferência dos quantitativos entregues, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta; 
9.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
9.4 O objeto será recebido definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante “ateste” na nota fiscal;
9.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se_á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; 
9.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
9.6 Caso os bens estejam satisfatórios, o fiscal do contrato atestará a efetivação da entrega do material na nota fiscal e a encaminhará ao setor financeiro/FUNAJURIS para fins de pagamento.



10 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses partir da data de sua assinatura, até o término do período de garantia previsto, a contar do Termo de Recebimento.

11 DA GARANTIA
11.1 A garantia mínima dos bens será de 12 (doze) meses. Também serão observadas as condições estabelecidas por fabricantes nas situações em que a garantia ofertada seja maior que a legal.

12	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
12.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
12.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
12.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
12.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. São obrigações da Contratante: 
13.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
13.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
13.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
13.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 
13.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14 DA SUBCONTRATAÇÃO
     14.1 É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.	

15 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
     15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
16.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e a fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
	16.1.1 Será designado como Fiscal o Sr. 2° Ten PM Jocimarcos Pereira Leite TJMT nº 25.568 e Fiscal Substituto o Sr. 3° Sgt PM Mauro Cezar Pozzobom– Matrícula TJMT nº 41.818.
16.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993;
16.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17 DO MODO DE PAGAMENTO
17.1 O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da(s) contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pelo contratado;
17.1.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;
17.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato;
17.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;
	17.3.1 Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da contratada;
17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;
17.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
17.6.1. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;
17.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;
17.6.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 
17.6.4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa e o contraditório; 
17.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao órgão correspondente; a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça;
17.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
17.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Legislação, será regido pelos ditames do regulamento tributário quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;
17.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 



EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) 			I = 0,00016438
I = (6/100) 365                    	TX = Percentual da taxa anual = 6%
 
18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades: 
   18.1.1. Advertência; 
   18.1.2. Multa; 
   18.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
   18.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores. 
18.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte: 
   18.2.1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
   18.2.2. Até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado. 
   18.2.3. Até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado. 
   18.2.4. Até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação; 
18.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto. 
18.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente; 
18.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 
18.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos: 
   18.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de: 
a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 
b. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos; 
18.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
   18.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 
a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 
b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; 
c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual; 
d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 
e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo estabelecido, sem justa causa. 
18.6.4. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
18.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.




19 DA ESTIMATIVA DE CUSTO/PREÇOS
19.1 A pesquisa de preços foi realizada em consonância com a Instrução Normativa n. 73, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 – SLTI/MP, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional, conforme disposto em quadro:
Item
Especificação do serviço
Qtde
Empresa “A”
Empresa “B”
Empresa “C”
Valor Médio R$



R$
R$
R$

07
Câmera tipo I – Dome uso interno
Und
124
298.794,12
367.676,12
408.885,04
358.451,76

Empresas

Valor Total R$



A – ARP nº 14/2021- TJGO
298.794,12
B – Relatório de Cotação: CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO TJMT (ITEM 1)
367.676,12
C – Média de Preços (Item 2 – PREGÃO ELETRÔNICO TJMT N° 34/2021 – TR N° 05/2021)
408.885,04

20 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
20.1 Considerando a legislação vigente, bem como a Resolução nº 201 do Conselho Nacional de Justiça e, ainda, considerando a necessidade de que os efeitos do desenvolvimento sustentável dos processos produtivos supram as necessidades atuais da humanidade sem, contudo, comprometer a capacidade de as gerações futuras poderem dirimi-los de acordo com o seu tempo e com as suas carências, conciliando o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e bem-estar social, a CONTRATADA vencedora obedecerá aos critérios de gestão ambiental estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal, normas e regulamentos específicos aos serviços visando à melhoria e o desempenho dos processos de trabalho quanto aos aspectos ambientais, sociais e econômicos; 
20.2 As atividades desempenhadas pela CONTRATADA devem ser conduzidas considerando a preservação, conservação e a recuperação dos ecossistemas, desenvolvendo suas ações de forma a valorizar o bem-estar dos trabalhadores, promovendo a qualidade de vida; 
20.3 A CONTRATADA deverá obedecer às orientações contidas na Portaria nº 317/2012 do INMETRO quanto aos seguintes INDICADORES: 
   20.3.1. Identificação e monitoramento da atualização da legislação e de outros regulamentos aplicáveis; 
   20.3.2. Registros de comprovação do atendimento à legislação e a outros regulamentos aplicáveis; 
   20.3.3. Conformidade ambiental, de acordo com a legislação vigente; 
   20.3.4. Conformidade sanitária, de acordo com a legislação vigente; 
   20.3.5. Conformidade trabalhista, de acordo com a legislação vigente; 
   20.3.6. Conformidade previdenciária, de acordo com a legislação vigente; 
   20.3.7. Conformidade tributária, de acordo com a legislação vigente; 
   20.3.8. Conformidade fiscal, de acordo com a legislação vigente; 
   20.3.9. Conformidade com a legislação de defesa do consumidor; 
   20.3.10. Medidas aditadas junto à cadeia de valor, visando a sua conformidade com a legislação e outros regulamentos ambientais, sanitários, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e de defesa do consumidor, aplicáveis. 
20.4. A CONTRATADA deve realizar suas atividades de modo a minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos sobre a flora e a fauna, preservando, conservando e recuperando ecossistemas locais. 
20.5. A CONTRATADA deve adotar o plano de gestão de resíduos sólidos, visando: 
   20.5.1. A coleta seletiva de resíduos sólidos, aproveitando os resíduos gerados; 
   20.5.2. Controle, tratamento e destinação adequados dos resíduos e rejeitos sólidos; 
   20.5.3. Práticas de logística reversa dos resíduos sólidos.

21 MODE DE RECEBIMENTO / ACEITE
21.1 O recebimento dos materiais e o cumprimento do contrato serão devidamente fiscalizados pelos fiscais do contrato.

22 CÓDIGOS APLIC
22.1 Para a referida demanda o código relacionado ao cadastro de itens de materiais e serviços – PUG do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, é o 00055282.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2021.


Caroline Bianca de Almeida Vieira Chiroli – Ten Cel PM
Assessor Militar do Tribunal de Justiça
Matrícula TJMT n° 43.367
Responsável pelo TR


APROVO o presente Termo de Referência de acordo com a Legislação vigente, cuja finalidade é subsidiar a Alta Administração de todas as informações necessárias à adesão para contratação descrita neste Termo de Referência, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios de forma clara e concisa.



Jane de Sousa Melo - Cel PM
Coordenadora Militar do Tribunal de Justiça
Matrícula TJMT n°12.350
CPF N°694.320.661-34






Elaborado por:
Joilson Santana de Campos – CB PM, Matrícula TJMT: 33.143.
































ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera tipo I – Dome

Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: 
• Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de1/2,7” com varredura progressiva; 
• Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de, no mínimo, 45m;
• Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100; 
• Deve possuir lente varifocal motorizada com distância focal entre 2,7 e 13,5mm; 
• Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior; 
• Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura máxima F1,5; • Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894lux em modo Colorido; • Deverá possuir iluminação mínima de 0lux em modo Preto e Branco; 
• Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ VGA(640×480); 
• Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; • Deve possuir resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; 
• Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; 
• Deverá possuir compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; 
• Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; 
• Suportar redução de ruído 3D; 
• Suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); 
• Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; 
• Possuir interface Web em português; 
• Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes;
• Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100; 
• Deve possuir lente varifocal motorizada com distância focal entre 2,7 e 13,5mm; 
• Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior; 
• Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura máxima F1,5; 
• Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894lux em modo Colorido; 
• Deverá possuir iluminação mínima de 0lux em modo Preto e Branco; 
• Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ VGA(640×480); • Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; 
• Deve possuir resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; 
• Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática;
 • Deverá possuir compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; 
• Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; 
• Suportar redução de ruído 3D; 
• Suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); 
• Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; • Possuir interface Web em português; • Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes;
• Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100; 
• Deve possuir lente varifocal motorizada com distância focal entre 2,7 e 13,5mm; 
• Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior; 
• Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura máxima F1,5; 
• Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894lux em modo Colorido; 
• Deverá possuir iluminação mínima de 0lux em modo Preto e Branco; 
• Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ VGA(640×480); 
• Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; 
• Deve possuir resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; 
• Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; 
• Deverá possuir compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; 
• Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; 
• Suportar redução de ruído 3D; 
• Suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); 
• Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; 
• Possuir interface Web em português; 
• Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes;
 • Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100; 
• Deve possuir lente varifocal motorizada com distância focal entre 2,7 e 13,5mm; 
• Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior; 
• Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura máxima F1,5; 
• Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894lux em modo Colorido; 
• Deverá possuir iluminação mínima de 0lux em modo Preto e Branco; 
• Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ VGA(640×480); 
• Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; 
• Deve possuir resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; 
• Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; 
• Deverá possuir compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; 
• Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; 
• Suportar redução de ruído 3D; 
• Suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); 
• Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; 
• Possuir interface Web em português; 
• Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes;

