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TERMO DE REFERÊNCIA 
N. 01/2022
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES POR CONTRATAÇÃO DIRETA -  INEXIGIBILIDADE
Objeto: Contratação por INEXIGIBILIDADE de Licitação de Empresa Especializada no fornecimento de Munições para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.















CUIABÁ-MT
MARÇO/2022
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2022/CMTJMT

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

2 DO OBJETO
A aquisição de munições (real e treina) para uso institucional atendendo a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme especificações descritas constantes deste Termo de Referência.
A garantia dos produtos inclui reposição das munições.
Especificação/Detalhamento do Objeto:
LOTE ÚNICO
Item
Especificação do Produto
Unidade de Medida
Quantidade
Valor (R$)
Unitário
Valor (R$)
Total
01
MUN CBC 9MM LUGER ETOG 124 GR TREINA A

Código Aplic TCE: 00054594
Und
70.000
(setenta mil)
5,29
370.300,00
02
MUN CBC 9MM LUGER +P EXPO 147GR BONDED A

Código Aplic TCE: 00054593
Und
20.000
(vinte mil)
14,95
299.000,00
VALOR TOTAL
669.300,00
(Seiscentos e sessenta e nove mil e trezentos reais)
 

DA JUSTIFICATIVA
3.1 O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (PJMT) no transcorrer dos anos de 2014 a 2020, desenvolveu em todos os sentidos a segurança do Tribunal de Justiça, incluindo o quadro de pessoal que recebeu incremento significativo na gestão 2019-2020, no intuito de aprimorar a segurança, diante das situações graves que ocorreram anteriormente, a exemplo do homicídio da MMª Juíza de Direito, Glauciane Chaves de Melo, que ocorreu no interior das instalações da Comarca de Alto Taquari (350 Km de Cuiabá) no dia 07 de junho de 2013, assim como a tentativa de homicídio contra o MM Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes, ocorrido no dia 01 de outubro de 2018, nas dependências da Comarca de Vila Rica (1.276 Km de Cuiabá), somada a outras modalidades de violência demandadas contra Magistrados no exercício da função jurisdicionais no território mato-grossense.
3.3. Consequentemente, medidas importantes foram adotadas para maximizar a segurança orgânica de todas as comarcas no Estado de Mato Grosso, bem como na equipe de proteção dos magistrados e apoio aos servidores e jurisdicionarios do Poder Judiciário, dentre as ações adotadas pela CMIL está o Contrato N°. 65/2020 que versa sobre aquisição de novas Armas de Fogo sob CIA: 0028189-10.2020.8.11.0000.
3.4. Desta feita, surgiu à necessidade de adquirir munições tiro (real e treina) para uso pessoal com as novas armas que já está em poder do TJMT, para atender Magistrados e o efetivo Policial lotado na Coordenadoria Militar (CMIL).
3.5. A aquisição do objeto encontra fundamento na Resolução nº 435, de 28 de Outubro de 2021 – Consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e dá outras providências, em especial no seu art. 14°, inciso XIII:
Art. 14º Os Tribunais Superiores, Conselhos, tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho, Eleitorais e Militares, no âmbito de suas competências, adotarão, gradativamente, as seguintes medidas de segurança:
XIII – disponibilização de armas de fogo para magistrados(as), inspetores(as) e agentes da polícia judicial, conforme legislação vigente;
Logo as armas já disponibilizadas necessitam de continuidade no fornecimento da carga de munições, para utilização.
3.6. Diante disto, a Coordenadoria Militar (CMIL) através deste Termo de Referência, apresenta a necessidade de aquisição de Munições para uso da segurança institucional, uma vez que o serviço de segurança pública utiliza de instrumentos para cumprir e fazer cumprir as leis, baseado no ordenamento jurídico brasileiro, visando à segurança dos Magistrados, dos agentes de segurança, a garantia da sensação de segurança, a proteção da vida e de terceiros, defronte ação ilegal de pessoas as margens das leis e regras previamente impostas pelo Estado.

DO OBJETIVO / RESULTADOS ESPERADOS
4.1. Atender as demandas do Poder Judiciário propiciando condições de segurança individual aos Magistrados, associada ao desenvolvimento da atividade de proteção de autoridades e da segurança orgânica do Poder Judiciário, mitigando possibilidades de riscos com planejamento adequado e maior eficácia técnica nas atividades policiais;
4.2. Empregar os materiais bélicos em complemento às ações de segurança, somada as atividades institucionais de inteligência, realizadas pela Coordenadoria Militar no Tribunal de Justiça e demais unidades judiciarias situadas no Estado de Mato Grosso.

5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O orçamento para custear a despesa está prevista através da Ação: 2005 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – FUNAJURIS, das Sub-ações a serem indicadas pela COPLAN. 

6 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
6.1 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.
6.2 A contratação em tela, será realizada por inexigibilidade de licitação, enquadrada no Art. 25, da Lei 8.666/93;
6.3 Demais exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos.

DA HABILITAÇÃO
 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);
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;
Cópia da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
7.1.4 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;
7.1.5. Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas, e não ser controladora, coligada ou subsidiária entre si;
7.1.6. 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;
7.1.7. 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.

8 DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
8.1 Até 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho e Contrato, devendo prevalecer à contagem do prazo de entrega a partir da data do último documento recebido pela empresa;
8.2 A Nota de empenho poderá ser encaminhada ao contratante, via e-mail, ou entregue a pessoa 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 dos produtos não desobriga a contratada 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, o equipamento que vier a ser recusado, sendo que o ato de recebimento desse material não implicará na sua aceitação;
8.6 Os produtos serão avaliados com o escopo de verificar sua conformidade quanto às quantidades e qualidades descritas neste Termo de Referência;
8.7 O processo de recebimento do objeto será regido, conforme previsto no artigo 73 da Lei 8.666/90, 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 10 (dez) 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 na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em dia e horário a ser indicado pela Contratada, com antecedência mediante agendamento por meio dos fones: (65) 3617-3653/3366, no período das 8h às 12hs e das 14 às 18h, cuja Nota Fiscal deverá estar acompanhada das certidões de regularidade fiscal, onde serão conferidos e recebidos e terão suas notas fiscais atestadas para pagamento;
8.9 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso e deverão ser entregues conforme 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 O objeto deve estar acompanhado de recomendações de uso e armazenamento ao usuário, com uma versão em português e de orientação de como proceder caso necessário realizar substituições de produtos;
8.11 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituído no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
8.12 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 A Contratada deve garantir a conformidade e adequado funcionamentos das munições apresentadas por um período de no mínimo 1 (um) ano a partir da data de recebimento dos materiais pelo TJMT;
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 produtos, 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 qualquer outro 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 pelo Fiscal do Contrato e/ou equipe técnica da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça.

 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. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português;
11.1.3. 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); 
11.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
11.1.5. 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; 
11.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
11.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. São obrigações da Contratante: 
12.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de Referência e seu anexo; 
12.1.2. 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; 
12.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 
12.1.5. 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. 

13 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 o Sr. Cap PM João Alves Pereira Neto – Matrícula TJMT nº 45.241 e Fiscal Substituto o Sr. 3º Sgt PM Manoel Messias Lucas Júnior – Matrícula TJMT nº 38.639.

14 DO MODO DE PAGAMENTO
14.1 O pagamento será creditado em favor do fornecedor por meio de ordem bancária, devendo para isto ficar explicitado na proposta de preços da empresa o nome do banco, o nome e o número da agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após aceitação definitiva dos equipamentos entregues;
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 a Contra Fatura ou Carta de Crédito. 
14.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 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, 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 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.

15 DAS 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 acima ficará 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 injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
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.

16 DA ESTIMATIVA DE CUSTO/PREÇOS
16.1 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 Material
Qtd/
Unid.

PREÇO
“A”

PREÇO
“B”

PREÇO
“C”

Valor Médio
R$







01
MUN CBC 9MM LUGER ETOG 124GR TREINA A 
70.000

Cotação Rápida
4240
Prefeitura Municipal de Leme/SP

R$3,66
Nota Fiscal    Nº 000196106
Prefeitura municipal de Curitiba 

R$3,05
Nota Fiscal 
Nº 000186083
Mun. De Várzea Paulista


R$3,05
3,25
02
MUN CBC 9MM LUGER + P EXPO 147GR BONDED A
20.000

Radar do TCE –MT
SESP MT


R$ 6,21

Nota Fiscal       nº 000194794
SESP GO


R$ 6,38
Nota Fiscal      nº 000192266
Mun. Campina Grande do Sul

R$ 8,80
7,13

*Os preços apresentados no Mapa Comparativo (acima), estão sem incidência dos impostos/tributos, para que seja possível realizar a média de valores; pois, os Estados da Federação possuem carga tributária distintas, gerando valor final diferente, conforme contraste observado com relação aos valores apresentados no (Item 2, subitem 2.3), conforme já relatado por já estarem inclusos nestes os impostos (ICMS; PIS/COFINS;IPI e FECP);

*O Preço “A” Do Item 1, oriundo do Relatório de Cotação: cotação rápida 4240, licitação realizada em 11/06/2021, portanto, próximo de 01 (um) ano;

*O Preço “B” Do Item 1, oriundo de Nota Fiscal enviada pela Empresa CBC comprovando preços utilizados no mercado, datado de 29/09/2021, portanto, próximo de 01 (um) ano;

O Preço “C” Do Item 1, oriundo de Nota Fiscal enviada pela Empresa CBC comprovando preços utilizados no mercado, datado de 27/05/2021, portanto, próximo de 01 (um) ano;

*Não obstante esta CMil também realizou busca de preços no RADAR do TCE/MT, porém, não localizou o objeto do Item 1 (MUN CBC 9MM LUGER ETOG 124GR TREINA A), somente localizou as Munições  – 9MM LGR TREINA EOOG124 NTA A; 38SPL TREINA EOPP 158 GR NTA A; 9MM LGR TREINA EGOOG124 NTA A; .40 S&W TREINA EOPP 180GR; 5,56X45, COMUM M193 (TREINA) A; 7.62X51, COMUM M80; 5,56X45, COMUMM193 (TREINA)A diferente do tipo/modelo que se pretende adquirir, razão pela qual não foi considerado na estimativa de preços.

*O Preço “A” Do Item 2, oriundo do Relatório do TCE-MT: oriundo da Licitação 19/2021, licitação realizada em 26/08/2021, portanto, próximo de 01 (um) ano;

*O Preço “B” Do Item 2, oriundo de Nota Fiscal enviada pela Empresa CBC comprovando preços utilizados no mercado, datado de 14/09/2021, portanto, próximo de 01 (um) ano;

*O Preço “C” Do Item 3, oriundo de Nota Fiscal enviada pela Empresa CBC comprovando preços utilizados no mercado, datado de 11/08/2021, portanto, próximo de 01 (um) ano;

17 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
17.1 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.
17.2 É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente.
17.3 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.
17.4 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.
17.5 É obrigação de a CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na fabricação dos produtos.

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

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 Não será permitida a subcontratação total do objeto deste Termo de Referência, 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.

Cuiabá-MT, 21 de Março de 2022.

Elaborado por:


Túlio Aquino Monteiro da Costa - Cap PM
Assessor Militar do Tribunal de Justiça
Matrícula TJMT n° 43.342








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.




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




ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / DETALHAMENTO

ITEM 1: 
CALIBRE: 9x19mm
PROJÉTIL: ETOG TREINA A
PESO DO PROJÉTIL (gr): 124
PESO DO PROJÉTIL (g): 8,030
COEFICIENTE BALÍSTICO: 0,160

ITEM 2: 
CALIBRE: 9x19mm
PROJÉTIL: EXPO + P Bonded A
PESO DO PROJÉTIL (gr): 147
PESO DO PROJÉTIL (g): 9,520
COEFICIENTE BALÍSTICO: 0,200


