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Coordenação do Projeto de Modernização
Fone.: 65  617-3227 – Fax.: 65 617-3248 – e-mail: modernizar@tj.mt.gov.br
TERMO DE REFERÊNCIA 
Nº. 04/2020/CMTJMT
CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CÂMBIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação para aquisição de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme especificações descritas constantes neste Termo de Referência.












CUIABÁ-MT
NOVEMBRO/2020

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2020/CMTJMT

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

2 DO OBJETO
Contratação de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme especificações descritas constantes neste Termo de Referência.
	Especificação/Detalhamento do Objeto:
Item
Especificação do Produto
Unidade de Medida
Quantidade
Valor (R$)
Unitário
Valor (R$)
Total
01
Análise dos documentos para emissão de Carta de Crédito de Importação e acompanhamento de sua emissão.
Und
01
(uma)
12.200,00
12.200,00
Doze mil e duzentos reais

DA JUSTIFICATIVA
O presente Termo destina-se a contratação de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais fins de atender as Condições de Pagamento por meio de Carta de Crédito exigido no Contrato N° 65/2020 (CIA: 0028189-10.2020.8.11.0000), firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Empresa Glock América S.A., no ato representado pelo seu Procurador, Franco Giaffone.



DO OBJETIVO / RESULTADOS ESPERADOS
4.1 Emissão de Carta de Crédito em favor da Empresa Glock América S.A., em atendimento a Cláusula Décima Terceira do Contrato N° 65/2020.

5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O orçamento para custear a Contratação da Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais será indicado pela Coordenadoria de Planejamento (COPLAN) no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), a ser descontados os tributos federais e municipais e outros, caso houver, cobrada à vista em moeda nacional, a título de consultoria – terceirização de processos;
5.2 Além do valor referente à contratação do serviço acima, será acrescentado o pagamento do montante de 1% (um por cento) sobre o valor total da Operação, que corresponde a US$192.850,00 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta dólares americanos), conforme a taxa de câmbio vigente no dia da emissão da referida Carta de Crédito.

6 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
6.1 LEI N° 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 – Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências;
6.2 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 459, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004 – Dispõe sobre retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços.

7 DA REMUNERAÇÃO
7.1	Pela prestação dos Serviços Técnicos Especializados previstos neste instrumento, a CONTRATANTE, a título de remuneração, pagará ao BANCO/CONTRATADA, o valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), a ser descontados os tributos federais e municipais (IR, CSLL, PIS/PASEP e COFINS), de acordo com a legislação aplicável;
7.2	Além do valor acima será pago o montante de 1% (um por cento) sobre o valor da Operação, que corresponde a US$192.850,00 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta dólares americanos), conforme a taxa de câmbio vigente no dia da emissão da referida Carta de Crédito.

As alíquotas dos tributos acima mencionados estão de acordo com o disposto nos arts. 29 e 30 da Lei n° 10.833, de 29.12.2003, bem assim como o contido na Instrução Normativa da RFB n° 459, de 18.10.2004.

Conforme o Art. 6° da Instrução Normativa da RFB N° 459:
“Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pela pessoa jurídica que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços”.

7.3	A CONTRATANTE autoriza o Banco/CONTRATADA promover o débito em sua conta corrente n° 56354-2, mantida na agência 3834-2, conforme “SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO” emitida pelo Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS.

7.4 Os custos/despesas correspondentes à Contratação da Prestadora de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais liquidados pelo FUNAJURIS, deverá ser ressarcido pela Empresa GLOCK AMÉRICA S.A. ao TJMT no prazo de 72 (setenta e duas) horas após o pagamento a Contratada, conforme estabelece os itens 5.4 e 13.17 e demais cláusulas avençadas no Contrato N° 65/2020, corroborado com a Declaração enviada por e-mail pelo Sr. Franco Giaffone, em 17 de outubro de 2020 (anexos).



8 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 A vigência será de 12 meses, facultando-se o direito de cancelamento mediante comunicação formal antecipada depois de contemplado os serviços em sua totalidade.

9 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
9.1	Realizar o pagamento dos tributos e contribuições retidos na fonte e abatidos da remuneração devido ao BANCO/CONTRATADA;
9.2	Apresentar ao BANCO/CONTRATADA os Comprovantes de Retenção dos Tributos Retidos na Fonte, de acordo com os prazos legais vigentes e o modelo disponibilizado pela Receita Federal e Municipal;
9.3	Deverá apresentar ao BANCO/CONTRATADA os informes, dados ou documentos que esteja a disposição e que sejam inerentes à operação ou negócio objeto que deu origem a contratação desta prestação de serviço;
9.4 Encaminhar a Contratada a solicitação e autorização de débito para a contratação de prestação de Serviços Técnicos Especializado em Cambio e Negócios, informar os dados do servidor responsável pela condução da carta de crédito pelo TJMT e acessar o pedido da carta de crédito através do link: https://www45.bb.com.br/fmc/frm/fw0702258_1.jsp;
9.5	Comprometer-se efetuar todos os pagamentos e demais movimentações bancaria previsto no presente negócio jurídico pela prestação de serviços, no período aprazado;
9.6	Autorizar o BANCO/CONTRATADA a enviar e-mails para o endereço eletrônico, previamente informado, com o objetivo de facilitar a prestação de serviços.

10	RESPONSABILIDADE DO BANCO/CONTRATADA:
10.1	Comprometer-se a prestar os serviços objeto da contratação, dentro das normas vigentes e nos prazos correspondentes;
10.2	Fornecer suporte à CONTRATANTE a eventuais dúvidas e entrega dos documentos, ambos relacionados aos serviços prestados durante a contratação, na hipótese de futuras intimações, fiscalizações e autuações que venham a ocorrer dentro do prazo exigido em lei após o encerramento dos serviços, sem custo adicional à CONTRATANTE;
10.3	Comprometer-se em encaminhar o “Draft do Swift da Carta de Crédito a ser Emitida pelo Banco” ao TJMT assim como a Empresa Glock América S.A., de forma preliminar, antes de sua finalização; fins de conferência decorrentes da Operação pretendida. 
10.4	Para atendimento da exigência do item 10.3, a Contratada deverá contatar o Sr. Franco Giaffone, representante da Glock no Brasil, por meio dos Telefones: (11) 2924-5625, (11) 2691-0380, Celular: (11) 9810-5555 e pelo E-mail: Franco.Giaffone@glockdobrasil.com.br;
10.5	O BANCO/CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá confirmar os dados bancários junto a Glock América S.A., antes da efetivação do pagamento;
10.6	A efetivação do pagamento com transferência do valor da Carta de Crédito a Empresa GLOCK América S.A. ocorrerá somente após:
10.6.1 A entrega dos produtos no Brasil;
10.6.2 Conferência e Ateste da Mercadoria pelos Fiscais do Contrato n° 65/2020, firmando entre o TJMT e a Empresa Glock América S.A.;
10.7 Os Fiscais deste Contrato após a confirmação dos itens acima, autorizará o BANCO/CONTRATADA efetivar o Pagamento/Transferência do valor a Empresa Glock América S.A. 

11 ATENDIMENTO AO CLIENTE
11.1	Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito desta contratação, o BANCO/CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE os telefones da Central de Atendimento, Suporte Técnico e Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC, e ainda da Ouvidoria caso necessário.

12 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
12.1 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.
12.2. Será designado como Fiscal o Sr. Ten Cel PM Sávio Pellegrini Monteiro– Matrícula TJMT nº 38.517 e Fiscal Substituto o Sr. Ten Cel PM Tiago Costa Gomes – Matrícula TJMT nº 38.626.

13 DA ESTIMATIVA DE CUSTO/PREÇOS
13.1 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:


CARTA DE CRÉDITO
Item
Especificação 
do serviço
Qtde
Empresa “A”
Empresa “B”
Empresa “C”
Empresa “D”
Valor Médio 
R$



R$
R$
R$
R$

01
Análise dos documentos para emissão de Carta de Crédito de Importação e acompanhamento de sua emissão.
Und
01
12.200,00
-
-
-
12.200,00

13.2	Não há objeto similar cadastrado no banco de preços.
13.3	Somente o Banco do Brasil, encaminhou Proposta Comercial, portanto, não teve outros orçamentos para realizar a média de preços.

14 DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1	A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos de dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda;
a1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco sugerido pelo FUNAJURIS, em conta específica, com correção monetária, em favor do Órgão CONTRATANTE.
b) Seguro-garantia; ou,
c) Fiança Bancária.
14.2	A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 3% (três por cento).
14.2.1	O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia.
14.2.2	A retenção efetuada com base no item 14.2.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.
14.3	A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no 14.2.1 desta cláusula por qualquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
14.4	A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO.
14.5	Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato.
14.6	A garantia prestada pela contratada somente será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato, ou ainda na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual previstas em Lei.



15 DAS SANÇÕES/PENALIDADES
15.1	A Contratada total ou parcialmente inadimplente estará sujeita à aplicação das sanções previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, a saber:
15.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;
15.1.2	 Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento);
15.1.3	Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante;
15.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por prazo de 02 (dois) anos;
15.1.5 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.
15.2 A multa eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus ou deduzido da garantia, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
15.3 Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do Órgão CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.
15.4	Esgotados os meios administrativos para cobrança, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a ENTIDADE proceder à cobrança judicial da multa.
15.5	As multas previstas nesta Seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao CONTRATANTE.
15.6	A Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na legislação pertinente.
15.7	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.

16 CÓDIGO APLIC
16.1	 Em consulta ao site do TCE – Itens Padronizados – o objeto deste Termo de Referência se enquadra no Código 00055154, incluído em 05/11/202020.

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1	Não será permitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência, sob pena de rescisão contratual.


Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.


Zacarias Conceição Vitalino - Ten Cel PM
Assessor Militar do Tribunal de Justiça
Matrícula TJMT n° 22.164
Responsável pelo Termo de Referência
CPF: 545.570.621-72

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 do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.



Alexandre Corrêa Mendes - Cel PM
Coordenador Militar do Tribunal de Justiça
Matrícula TJMT n° 38.507

