TERMO DE ACEITE E CONDIÇÕES GERAIS

O presente Termo de Aceite prevê as condições gerais de prestação de serviços relacionados
aos Sistemas desenvolvidos e de propriedade da TACTICAL GEAR IMPORTS, inscrita no CNPJ
nº 11.467.120/0002-09, localizada em Belo Horizonte/MG, de acordo com as condições e
requisitos abaixo:
Ao acessar este site, você, seja uma pessoa física ou jurídica, estará aceitando e se obrigando
aos seguintes Termos de Uso:

I.
I.1.

DO CADASTRAMENTO
DECLARO estar ciente que procederei com o cadastro no Siscapec® informando os

dados pessoais, selecionando os calibres apostilados no acervo de Atirador e Caçador, e
aceitando este termo.
I.2.

DECLARO que ao me cadastrar, comprometo-me a fornecer informações verdadeiras,

atualizadas e completas.

II. DO ACESSO
II.1.

DECLARO que o acesso à plataforma e os softwares utilizados e/ou colocados à minha

disposição estão protegidos pela legislação de direitos autorais.
II.2.

DECLARO que serei o responsável pela correta utilização do seu login e senha, que

são de uso exclusivo e intransferível.
II.3.

DECLARO que deverei providenciar, por conta própria, o acesso à internet e a

dispositivos/máquinas que suportem a utilização do sistema.
II.4.

DECLARO que assumo todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos

como usuário da plataforma, respondendo ainda por atos que terceiros praticarem em seu
nome, por meio de uso de seu login e senha de acesso.
II.5.

DECLARO ter ciência e estou de acordo com os demais termos previstos no contrato

de utilização do sistema celebrado entre a entidade ao qual estou vinculado, e a detentora dos
direitos do sistema, a TACTICAL GEAR IMPORTS.
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II.6.

DECLARO ter ciência e estou de acordo com as taxas que poderão ser cobradas, as

quais deverão ser tratadas diretamente com a entidade ao qual estou vinculado.
II.7.

DECLARO ter ciência e estou de acordo que o acesso ao sistema poderá ser suspenso

sem aviso prévio em caso de manutenção, inadimplência ou rescisão contratual entre a
entidade ao qual estou vinculado e a TACTICAL GEAR IMPORTS.
II.8.

DECLARO, por fim, que qualquer ocorrência de suspensão de uso do sistema deverá

ser tratada diretamente com a entidade ao qual estou vinculado.

III. DO PEDIDO
III.1.

DECLARO estar ciente que deverei anexar ao Siscapec® as cópias dos documentos

para análise do pedido, conforme especificados na portaria vigente.
III.2.

DECLARO estar ciente que após realizar o pedido e anexar os documentos no

siscapec®, dentro do prazo estipulado serão estes submetidos a análise e caso os mesmos
apontem alguma exigência ou irregularidade serei notificado via siscapec® para regularizar a
situação.
III.3.

DECLARO que tenho pleno conhecimento das normas reguladoras da aquisição de

insumos controlados por desportistas.
III.4.

DECLARO que com a aquisição que agora faço, não estarei excedendo em nenhum

item as quotas máximas determinadas pelas normas pertinentes.
III.5.

DECLARO que sob nenhuma hipótese, farei uso dos matérias adquiridos diverso do

meu treinamento pessoal e em competições as quais participarei.
III.6.

DECLARO que não fornecerei, sob nenhuma hipótese ou condição, os materiais

adquiridos a terceiros.

IV. DAS DESPESAS DE POSTAGEM
IV.1.

DECLARO estar ciente do encargo de enviar através do serviço de Correios e

Telégrafos os documentos originais e cópias, conforme endereço informado.

V. DA LEGISLAÇÃO E FORO
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V.1.

DECLARO total ciência que esta aquisição possui amparo legal na LEI 10.826 de 22 de

dez de 2003 DECRETOS 9.846 de 25 de junho de 2019 e 10.030 de 30 de set de 2019,
PORTARIAS 136 de 08 de novembro de 2019 e 150 de 05 de dez de 2019 (dispõe sobre
normatização administrativa de atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça, que
envolvam a utilização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE).
V.2.

DECLARO e estou ciente de que o foro eleito é o da Comarca de Belo Horizonte/MG,

com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja como sendo competente para
dirimir eventuais controvérsias oriundas deste termo.

Local e data

_____________________________________________
NOME COMPLETO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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