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TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 011/2021/CMTJMT
 








CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS/FERRAMENTAS

PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Objeto: Contratação de Empresa especializada para aquisição de Materiais/ Ferramentas para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme especificações descritas constantes neste Termo de Referência.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DA PRESIDÊNCIA COORDENADORIA MILITAR

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 011/2021/CMTJMT


1	DA UNIDADE REQUISITANTE

1.1	Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2	DO OBJETO

2.1 A Aquisição de Materiais/ Ferramentas tem intuito de atender a demanda da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, no que se refere às Manutenções/ Instalações, feitas pela Equipe de Suporte do Centro Integrado de Segurança (CIS/CFTV), das câmeras já existentes, bem como, das que estão em fase de aquisição, conforme CIA 0049117-45.2021.8.11.0000/ Adesão a Ata do TJGO. O valor da contratação foi definidode acordo com Pesquisas de preços públicos, bem como, de cotações privadas, estabelecendo a melhor proposta da Empresa Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda, CNPJ

32.938.383.0001-30, conforme segue:
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MATERIAS/FERRAMENTAS PARA CIRCUITO DE SISTEMA FECHADO (CFTV)









COD

Unidade

Valor(R$)
Valor


Especificação do Produto
de
Quant.

(R$)
Item




Unitário


APLIC

Medida


Total







1
22180-5
Alicate de Corte Diagonal
Und
02
36,85
73,70
2
164210-3
Alicate Universal
Und
02
39,24
78,48
3
74584-7
Broca p/ ferro/Aço rápido 5mm
Und
02
7,58
15,16
4
74575-8
Broca p/ ferro/Aço Rápido 8mm
Und
02
11,62
23,24
5
361120-5
Broca p/ parede (Videa) 10mm
unid
02
11,13
22,26
6
167748-9
Broca p/ parede (Videa) 6mm
Und
04
6,67
26,68
7
28678-8
Caixa para Ferramentascom Rodas e
Und
01
197,13
197,13


Suporte Modulável


















8
00032069
Chaves Soquetes (Kit ferramenta
Und
01
289,75
289,75


sextavada)











9
254009-6
Cinto Paraq. Com Proteçãolombar (Kit
Und
02
163,00
326,00


Segurança)


















10
285910-6
Escada de 16 DegrausDobrável de
Und
01
914,78
914,78


Alumínio











11
00010254
Cabo flexível PP Extensão 2x2,5 mm
M
50
7,50
375,00







12
00035087
Furadeira de ImpactoElétrica –710W
Und
01
439,90
439,90







13
00024722
Kit Chave de Fenda e Philips
Und
02
49,96
99,92
14
0001155
Martelete PerfuradorRompedor elétrico
Und
01
901,90
901,90


127V/800W











15
00011197
Parafusadeira de Impactocom bateria – 20v
Und
01
1.247,96
1.247,96







16
371984-7
SerraCopo para Paredes Diaamentada 4
Und
01
195,00
195,00


Pol (110mm)











17
371987-1
SerraCopo para Paredes Diamantada 20mm
Und
01
52,20
52,20







18
3933994-
SerraCopo para Paredes Diamantada 40mm
Und
01
73,13
73,13

4



















19
0000967
SerraCopo para Ferro Bimetal  40mm
Und
01
53,85
53,85







20
379550-0
Talabarte Y cinta 45 graus
Und
02
168,36
336,72







21
00034466
Trava Quedas 12MM (KitSegurança)
Und
02
140,30
280,60








VALOR TOTAL: R$ 6.023,36 (Seis Mil e vinte e três reais e trinta e seis centavos).
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3	DA JUSTIFICATIVA

3.1 A Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CMil/TJMT) compete, dentre as suas atividades realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança, bem como, zelar pela segurança institucional do Poder Judiciário em todas as Comarcas, Fóruns e Juizados, todos os serventuários do Poder Judiciário estadual e ainda outras atribuições que lhe forem confiadas.

3.2 Conforme Resolução nº 435 do Conselho Nacional de Justiça no seu Artigo 14 inc III que prevê “instalação de sistema de monitoramento eletrônico das instalações e áreas adjacentes”. Diante disso, a CMil visa com a contratação contemplar as Unidades Judiciárias, no diz respeito a manutenção/substituição, do parque de câmeras Sistema de Circuito Fechado de Televisão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A aquisição se justifica pela necessidade desses materiais serem utilizados para a manutenção/instalação de câmeras, realizadas pela Equipe Técnica do Centro Integrado de Segurança (CIS/CFTV) da Coordenadoria Militar, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas nas Unidades judiciárias do Poder Judiciário de Mato Grosso.

4	DO OBJETIVO / RESULTADOS ESPERADOS

4.1 Atender as demandas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no Circuito Fechado de Televisão na Aquisição de Ferramentas em caráter de necessidade ou urgência, pelo Poder Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

4.2 As Ferramentas subsidiarão a Equipe de Técnicos da Coordenadoria Militar nas Manutenções garantindo o Sistema de CFTV pleno funcionamento, os quais auxiliam o planejamento operacional de policiamento eficiente.

5	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O orçamento para custear a aquisição será indicado pela Coordenadoria de Planejamento (COPLAN).

6	DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7.1 Lei Federal n. 8.666, de 23 de junho de 1993, artigo 24, II.


7	DA HABILITAÇÃO

7.1 A empresa deverá cumprir com os artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93, bem como: 7.1.1 Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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7.1.2 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;

7.1.3 Cópia de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista;

7.1.4 Cópia da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

7.1.5 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;

7.1.6 Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas, e não ser controladora, coligada ou subsidiária entre si;

7.1.7 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;

7.1.8 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.

8	DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 Entregar no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de retirada da notade empenho, podendo ser prorrogado a critério da Administração;

8.2 A Nota de empenho poderá ser encaminhada ao contratante, via e-mail, ou entregue apessoa representante da contratada;

8.3 É reservado ao Tribunal de Justiça/Departamento de Material e Patrimônio o direito de recusar o recebimento do objeto que não atenda às especificações exigidas e que se apresentar visivelmente violada, ou na hipótese de ser verificada qualquer outra irregularidade;

8.4 O recebimento das Ferramentas não desobriga a contrata de substituí-los, e se for constatado, posteriormente, má qualidade, vícios ou defeitos, ficará a contratada sujeita às penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável;

8.5	A contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, as Ferramentas que vier a
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ser recusado, sendo que o ato de recebimento desse material não implicará na sua aceitação;

8.6 As Ferramentas serão avaliadas com o escopo de verificar sua conformidade quanto àsquantidades e qualidades descritas neste Termo de Referência;

8.7 O processo de recebimento do objeto será regido, conforme previsto no artigo 73 daLei 8.666/93, e será realizado pelo fiscal, da seguinte forma:

8.7.1 PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, para efeito de verificação de posterior verificação da conformidade do produto com as especificações constantes do Termo de Referência;

8.7.2 DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade exigida neste Termo de Referência, em até 08 (oito) dias, mediante atesto na nota fiscal, após adequação aos termos contratuais e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições.

8.8 Os materiais deverão ser entregues no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – Departamento de Material e Patrimônio – Av. Rubens de Mendonça, s/n – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT – CEP 78.055-970, mediante agendamento de data e hora, por meio dos fones: (65) 3617-3180/3366, no período das 8h às 11hs e das 13 às 18h, cuja Nota Fiscal deverá estar acompanhada das certidões regularidade fiscal, onde serão conferidos e recebidos e terão suas notas fiscais atestadas para pagamento;

8.9 As Ferramentas deverão ser novas, assim considerados de primeiro uso e deverão ser entregues no endereço constante no subitem 8.8 do presente Termo de Referência, devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte, manuseio, acompanhados da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is);

8.10 As Ferramentas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituído no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

8.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura, até o término do período de garantia previsto, sem prorrogação.

10	DA GARANTIA


10.1 O prazo de garantia de no mínimo 12 (doze meses) meses contados a partir da data do recebimento definitivo das Ferramentas contra defeitos de fabricação, exceto atos
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comprovados de vandalismo, violação ou mau-uso, sem prejuízo de garantia definidos em normas legais estabelecidas;

10.2 Entende-se por garantia a cobertura de todo e qualquer defeito, avaria desgaste ou disfunção ocorrida no objeto, independentemente de ser ou não decorrente de falha na fabricação. A exclusão de responsabilidade sob alegação de uso incorreto somente será admitida após reconhecimento pela CONTRATANTE;

10.3 A empresa deverá entregar os certificados de garantia juntamente com os equipamentos, devendo o prazo de garantia iniciar-se-á após o recebimento e aceite por parte da CONTRATANTE;

10.4 Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deverão ser substituídas sem ônus para o CONTRATANTE, e, estas deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados do produto, sempre “novas e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado;

10.5 A contratada fica obrigada durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualqueroutro motivo, o fabricante não mais o produza - a proceder à substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores;

10.6 Os chamados para acionamento da garantia, serão abertos pela equipe técnica da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça e/ou Fiscal do contrato.

11	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seu anexo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e seu anexo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

11.1.2. 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;

11.1.4. 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
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previsto, com a devida comprovação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.    São obrigações da Contratante:

	1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de Referência e seu anexo;

	1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;


	1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;


	1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;


	1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e seu anexo;

12.2 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.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

13.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados que serão exercidos pelos Fiscais do Contrato, os quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso do Contrato e serão avaliados com escopo de verificar quanto à quantidade e qualidade descrita no presente Termo de Referência.

13.2	Será designado como Fiscal a 2° Ten PM Silvania Pena de Menezes, Matrícula n°

42706 e Fiscal Substituto 3º Sgt Mauro Cezar Pozzobom– Matrícula TJMT nº 41818.

14DO MODO DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordembancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a legislação para pagamento vigente no âmbito do Estado do Mato Grosso, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.

14.2 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

14.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que
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motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

14.4 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

14.5 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

14.6 O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pelo Fiscal ou Gestor do Contratante, acompanhada dos certificados de Regularidade Fiscal.

14.7 O pagamento será efetuado a contratada até o 30° (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento.

14.8 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

14.9 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

14.10 Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da situação.

15DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1	Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº

10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2.	Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3.	Fraudar na execução do contrato;

15.1.4.	Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5.	Cometer fraude fiscal;

15.1.6.	Não mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acimaficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificadosobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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15.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso de recusa injustificada para o recebimento da nota de empenho;

15.2.5. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela contratada, por falhas no adimplemento das condições pactuadas;

15.2.6. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso do licitante der causa à rescisão contratual.

15.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou Unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.8. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3.	Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a

Contratada que:

15.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.3.2.	Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;


15.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.6.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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16	DA ESTIMATIVA DE CUSTO/PREÇOS

16.1 A pesquisa de preços foi realizada em consonância com a Instrução Normativa n. 5/2014 – SLTI/MP, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral no âmbito do Poder Executivo, conforme disposto em quadro:




Empresa
Empresa
Empresa

Empresa
Média
Item
Especificação do Produto

Qtde





“A,B, C e




“A”
“B”

“C”

“D”











D”











1
Alicate de Corte Diagonal

02
73,70
120,00
122,00

166,86
120,64











2
Alicate Universal

02
78,48
100,00
146,00

78,60
100,77
3
Broca p/ ferro/Aço rápido

02
15,16
20,00
20,60

18,00
18,44

5mm



















4
Broca p/ ferro/Aço Rápido

02
23,24
30,00
26,00

26,72
26,49

8mm



















5
Broca p/ parede (Videa)

02
22,26
36,00
32,00

33,80
31,02

10mm



















6
Broca p/ parede (Videa) 6mm

04
26,68
40,00
44,00

31,20
35,47
7
Caixa para Ferramentascom

01
197,13
375,00
210,00

210,53
248,17

Rodas e Suporte Modulável






























8
Chaves Soquetes (Kit

01
289,75
439,00
388,90

297,25
353,73

ferramenta sextavada)






























9
Cinto Paraq. Com Proteção

02
326,00
471,00
385,00

471,24
413,31

lombar (Kit Segurança)








10
Escada de 16 Degraus

01
914,78
943,00
1.014,11

940,00
952,97

Dobrável de Alumínio



















11
Cabo flexível PP Extensão

50
375,00
525,00
432,50

425,00
439,38

2x2,5 mm








12
Furadeira de Impacto

01
439,90
463,90
442,30

553,28
474,85

Elétrica –710W








13
Kit Chave de Fenda e Philips

02
99,92
127,00
216,00

199,32
160,56

Martelete Perfurador









14
Rompedor elétrico

01
901,90
989,50
916,43

1.104,00
977,96

127V/800W



















15
Parafusadeira de Impacto

01
1.247,96
1.765,00
2.394,75

1.560,95
1.742,17

com bateria – 20v



















16
Serra Copo para Paredes

01
195,00
199,00
210,00

362,80
241,70

Diamantada 4 Pol (110mm)








17
SerraCopo para Paredes

01
52,20
60,00
93,29

76,70
70,55

Diamantada 20mm



















18
SerraCopo para Paredes

01
73,13
82,00
74,00

106,77
83,98

Diamantada 40mm


















19
SerraCopo para Ferro

01
53,85
78,00
158,00

73,82
90,92

Bimetal  40mm






























20
Talabarte Y cinta 45 graus

02
336,72
687,00
364,48

425,58
453,45
21
Trava Quedas 12MM (Kit

02
280,60
413,80
340,00

457,58
373,00

Segurança)


























Empresas




Valor Total R$





A – Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda



R$ 6.023,36




B – Multhifer Máquinas Ferragens e Ferramentas Ltda


R$ 7.964,20







C – Radar TCE/Painel de Preços





R$ 8.030,36







D – Banco de Preços





R$ 7.620,00












Obs: No que tange as cotações C – Radar TCE/Painel de Preços, salientamos:

Item 1 e 2 – ARP 073/2021

Item 3 – Relatório Resumido TCE

Item 4 – ARP 41 Prefeitura Alta Floresta

Item 5, 6 e 13 – ARP n° 115/2021
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Item 7 – ARP 31 de Mirassol do Oeste

Item 8 – ARP 126 de Alta Floresta

Item 9 – ARP 078/2020

Item 10 – Relatório Radar TCE

Item 11 – ARP 23/2021

Item 12 – Radar Controle Pública

Item 14 – ARP 64/2020

Item 15 – ARP 320/2021

Item 16 – Radar Controle Publica

Item 17 – ARP 045/2021

Item 18 – Relatório Radar TCE

Item 19 – Relatório Radar TCE

Item 20 – ARP 028/2020

Item 21 – ARP Campo Verde

17	MODE DE RECEBIMENTO / ACEITE

17.1 O recebimento dos materiais e o cumprimento do contrato serão devidamente fiscalizados pelos fiscais do contrato.

18	DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

18.1 É dever da contratada a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento,prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente de produção.

18.2 É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente.

18.3 A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na fabricação dos produtos.

18.4 A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança.

18.5 É obrigação de a CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos osmateriais e equipamentos que foram utilizados na fabricação dos produtos.

19	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 Todos os documentos produzidos em razão da contratação são de propriedade do Tribunal de Justiça, devendo a Empresa apresentar o termo de cessão de direito do autor, conforme art. 111 da Lei n.º 8.666/93.

19.2	Não será permitida a subcontratação total do objeto deste Termo de Referência,
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sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

19.3 A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova CONTRATADA comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Contrato.

19.4 Conforme tabela de propostas de preço, considera APROVADA o proposto pela Empresa Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda, por menor preço.


Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2021.




TULIO AQUINO MONTEIRO
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COSTA:43342
 



Assinado de forma digital por TULIO AQ

MONTEIRO DA COSTA:43342
Dados: 2021.11.30 15:57:58 -04'00'

Túlio Aquino Monteiro da Costa – Cap PM
Assessor Militar do Tribunal de Justiça

CPF: 005835311-99
Matrícula TJMT n° 43342





APROVO o presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do artigo 9º do Decreto nº. 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à participação no certame para contratação descrita neste Termo de Referência, estando presentes os elementos necessários à identificação doobjeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.
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Assinado de forma digita
JANE DE SOU por JANE DE SOUSA
MELO:12350
MELO:12350 Dados: 2021.11.30 18:4
-04'00'

Jane de Sousa Melo - Cel PM

Coordenadora Militar do Tribunal de Justiça

CPF: 694.320.661-34
Matrícula TJMT n° 12.350
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