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PROCESSO Nº  
 
 

ASSUNTO: Aquisição de DISTINTIVO, INSÍGNIA E PORTA-DOCUMENTOS para a 
Segurança Institucional 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
1.1. A presente peça tem por objeto a aquisição de Distintivos, Insígnias e Porta-documentos, 
conforme preconiza a Resolução 379/2021 e 380/2021 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça, bem 
como a Resolução 315/2021 do CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para os Agentes 
de Polícia Judicial que desempenham atividade de segurança e transporte do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região, para uso em serviço. 
1.2. Integram esta peça os seguintes anexos: 
1.2.1. ANEXO I - Especificações dos materiais e quantitativos; 
1.2.2. ANEXO II – Detalhes técnicos de suporte do distintivo; 
 
2. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO 
2.1. A presente aquisição faz-se necessária em virtude de cumprimento da Resolução 379/2021 e 
380/2021 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça e 315/2021 do CSJT – Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho. 
2.2. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos 
da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n° 3.555/2000, e do Decreto n° 10.024/2019. 
2.3. A formação de grupo visa tornar a aquisição mais atrativa comercialmente, pois são 
constituídos por materiais conexos encontrados na maioria das lojas do ramo; 
2.4. Com relação à Instrução Normativa nº 73/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em razão das especificações técnicas 
qualitativas dos materiais, tais como, sua composição e especificidade dos materiais, a maioria das 
pesquisas de preços só foi possível realizada diretamente com fornecedores. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
3.1. As especificações dos materiais e quantidades constam dos Anexos I e II desta peça; 
 
4. SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto do 
contrato. 
 
5. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO/HABILITAÇÃO TÉCNICA 
5.1. HABILITAÇÃO: 
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5.1.1. Poderão participar do certame empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao objeto 
desta peça. 
 
6. REQUISITOS DA PROPOSTA 
6.1. A proposta deverá contemplar: 
6.1.1. Cotação de preços que atenda as quantidades e especificações técnicas contidas nesta peça; 
6.1.2. Preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional; 
6.1.2.1. Nos casos de divergência entre o preço total e o preço unitário prevalecerá o valor 
ofertado como preço unitário; 
6.1.3. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos relacionados ao fornecimento do 
objeto desta peça, incluindo impostos, taxas, embalagem, seguros, garantia e custos de entrega no 
local indicado pelo CONTRATANTE. 
 
7. GARANTIA 
7.1. O prazo mínimo de garantia dos produtos contra defeitos de fabricação deverá ser de 90 
(noventa) dias, a partir da data do recebimento definitivo dos materiais, prevalecendo, caso maior, o 
prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor. 
 
8. RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
8.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o(s) objeto(s) 
do(s) contrato(s) será(ão) recebido(s): 
8.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações; 
8.1.2. Definitivamente, por meio de Comissão ou servidor designado pelo CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de satisfeitas as condições do recebimento provisório e 
verificação da qualidade e quantidade dos materiais. 
8.2. Após o recebimento provisório, em se verificando desconformidade, será a CONTRATADA 
notificada para, a partir de sua ciência, e a suas expensas, substituir os materiais, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias úteis; 
8.2.1. Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata o tópico 8.2 
NÃO suspenderá ou interromperá a multa por atraso prevista no tópico 15 – SANÇÕES; 
 
9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será processado por meio de ordem bancária, após apresentada a nota 
fiscal/fatura para ateste e lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, e nas condições previstas no 
Edital/Contrato. 
 
10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
10.1. São obrigações da CONTRATADA, além daquelas já discriminadas nos diversos tópicos 
desta peça e por força de dispositivos legais: 
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10.1.1. Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações contidas em sua 
proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços 
ou nas condições estabelecidas; 
10.1.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação; 
10.1.3. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE, ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
10.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, encargos 
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do contrato; deslocamentos, transporte de 
equipamentos e materiais, garantia, fretes, seguros, custos com embalagens e impressões, entre 
outros. 
10.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto 
ao fornecimento dos materiais. 
10.1.6. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, 
domicílio bancário e outros dados necessários para recebimento de correspondência ou pagamento. 
10.1.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, observando-se o 
disposto no § 2º e seguintes do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
11.1. São obrigações do CONTRATANTE, além daquelas previstas na peça e no respectivo 
contrato ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem: 
11.1.1. Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da lei 8.666/93, um representante 
responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato, sem prejuízo da total 
responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros. 
11.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA em relação ao objeto licitado. 
11.1.3. Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto. 
11.1.4. Receber os materiais provisoriamente e definitivamente, mediante termo de recebimento e 
em conformidade com a legislação. 
11.1.5. Atestar as Nota Fiscal/Fatura/Recibo da CONTRATADA. 
11.1.6. Efetuar o pagamento da fatura no prazo estipulado no edital/contrato. 
 
12. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 
12.1. Os materiais deverão ser entregues nas quantidades previstas nesta peça, não sendo permitido 
o seu fracionamento. 
12.2. A entrega dos materiais objeto desta peça deverá ser realizada no Complexo Judiciário 
Ministro Francisco Fausto, Coordenadoria de Segurança Institucional - CSEIT, av. Capitão-Mor 
Gouveia, 3104, Lagoa Nova - Natal/RN, CEP 59063-900; 
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13. AMOSTRAS 
13.1. A licitante melhor colocada deverá providenciar amostras relativas a todos os itens, com o 
intuito do CONTRATANTE certificar-se da qualidade do material. 
13.2. As amostras deverão atender a todas as especificações técnicas e detalhes exigidos no Anexo I 
e II desta peça. 
13.3. As amostras deverão ser enviadas para a CSEIT - Coordenadoria de Segurança Institucional e 
Transporte do CONTRATANTE, situado no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco 
Fausto, Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova – CEP: 59063-900 – Natal/RN, no prazo de 
10 (dez) dias, contados a partir da notificação pelo pregoeiro ao licitante. 
13.4. O CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento das amostras para 
emitir parecer aprovando ou desaprovando os itens apresentados, ficando a adjudicação 
condicionada a sua aprovação. 
13.4.1. As amostras que estiverem de acordo com as especificações técnicas exigidas poderão ser 
contabilizadas e abatidas como parte do quantitativo total a ser adquirido. 
13.4.2. As amostras que estiverem em desacordo com as especificações técnicas exigidas serão 
devolvidas após a homologação do certame, devendo ser retiradas às expensas da licitante 
remetente. 
 
14. PRAZO DE EXECUÇÃO 
14.1. O prazo de entrega dos materiais será de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento 
da Nota de Empenho. 
 
15. SANÇÕES 
15.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta 
peça, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal e de outras penalidades previstas no edital, 
garantida a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou 
não: 
15.1.1. Advertência. 
15.1.2. Multa, nos seguintes termos: 
15.1.2.1. Pelo atraso na entrega dos materiais, previsto no tópico 14 - PRAZO DE EXECUÇÃO, 
em relação ao prazo estipulado: 0,3 % (três décimos por cento) por dia decorrido, até o limite de 9% 
(nove por cento). 
15.1.2.2. O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do 
objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da Administração. 
15.1.2.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
ou da parcela inadimplida, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o 
aproveitamento da parcela executada. 
15.1.2.4. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/1993, com alterações, ou 
no instrumento convocatório, e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do 
valor contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência. 
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Natal, 30 de março de 2022. 

 
 

Yonaldo C. E. Costa 
Técnico Judiciário 

Matr. 9349 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS 

 
GRUPO 1 

ITEM ESPECIFICAÇÕES Quant. 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

1 

 
Distintivo da Polícia Judicial com Porta Distintivo 
funcional de Polícia Judicial 
 
Material 1: O distintivo de Polícia Judicial deverá ser 
fabricado com a predominância do metal latão, na cor 
prata e com dimensões de 80x60 mm, com espessura 
mínima de 2,5 mm, conforme detalhes abaixo: 
 
I – acima: a legenda “POLÍCIA” na cor preta em 
tampografia; fonte tipo ARIAL BLACK; 

II – ao centro: o Brasão da República em tampografia, 
em cores; 

III – abaixo: a legenda “JUDICIAL” na cor preta em 
tampografia; fonte tipo ARIAL BLACK; 

IV – diagonal: faixa verde na diagonal superior e cor 
amarela na faixa diagonal inferior, ambas em resina e 
com, aproximadamente, 3 (três) mm de largura cada; 

V – um anel ovalar na cor preta em resina como 
moldura na composição do distintivo, com, 
aproximadamente, 2 mm de largura; 

VI – número de matrícula e Instituição (TRT21) 
gravado no dorso. 

VII - Corrente de micro-esferas em aço inoxidável de 
3,5mm para pendurá-lo ao pescoço, com dimensões de 
100mm x 70mm e peso aproximado 105g. 

 
Material 2: O porta-distintivo, para guarda do distintivo 
da Polícia Judicial, deverá ser fabricado em couro 

54 
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bovino, no formato de anel ovalar, na cor preta e com 
dimensões de 90x70mm e seguir o modelo do distintivo. 
Deverá conter os seguintes elementos: 
 
I – Frente: um anel ovalar em couro, na cor preta, com 
costura na borda em linha preta e conter encaixe para o 
distintivo na parte frontal; 

II – Verso: um anel ovalar em couro, na cor preta com 
presilha em aço inoxidável na parte de trás para prender 
ao cinto. Deverá conter o nome TRT21 e o número da 
matrícula do Agente. 

 
Obs. atender o modelo padrão demonstrado no anexo III 
da Resolução CNJ 379/2021; anexos II e III da 
Resolução CNJ 380/2021 e aos detalhes apresentados no 
Anexo II deste Termo de Referência. 
 

2 

 
Insígnia de lapela da Polícia Judicial 
 
No mesmo formato e idêntico ao distintivo funcional, 
com tamanho reduzido de 20x15 mm, com espessura 
mínima de 2,0mm, conforme previsto no Anexo I da 
Resolução 379/2021 do CNJ. 
 

54 

  

3 

 
Porta-documento com distintivo da Polícia Judicial 
 
O porta-documentos deverá seguir o modelo do 
distintivo e conterá os seguintes elementos: 
 
I – Acima: a legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL” na cor prata em hot stamping, fonte tipo 
ARIAL BLACK, com tamanho da fonte proporcional ao 
tamanho do porta-documentos; 
 
II – Ao centro: o Brasão da República na cor prata em 
hot stamping; 
 
III – Abaixo: a legenda “PODER JUDICIÁRIO” na cor 

54 
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prata em hot stamping, fonte tipo ARIALBLACK, com 
tamanho da fonte proporcional ao tamanho do porta-
documentos. 
 
O porta-documentos, para guarda da carteira de 
identidade dos Agentes da Polícia Judicial e do 
distintivo, deverá ser fabricado em couro, contendo duas 
abas, na cor preta e com dimensões de 83x113mm. 
 
 
O distintivo de Polícia Judicial deverá ser fabricado com 
a predominância do metal latão, na cor prata e com 
dimensões de 80x60 mm, com espessura mínima de 2,5 
mm conforme abaixo: 
 
I – acima: a legenda “POLÍCIA” na cor preta em 
tampografia; fonte tipo ARIAL BLACK; 
 
II – ao centro: o Brasão da República em tampografia, 
em cores; 
 
III – abaixo: a legenda “JUDICIAL” na cor preta em 
tampografia; fonte tipo ARIAL BLACK; 
 
IV – diagonal: faixa verde na diagonal superior e cor 
amarela na faixa diagonal inferior, ambas em resina e 
com, aproximadamente, 3 (três) mm de largura cada; 

V – um anel ovalar na cor preta em resina como 
moldura na composição do distintivo, com, 
aproximadamente, 2 (dois) mm de largura; 

 
Obs. atender o modelo padrão demonstrado no 
anexo III da Resolução CNJ 380/2021 
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ANEXO II – Detalhes técnicos de suporte do distintivo 
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