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1. OBJETO

Trata-se de aquisição  de licenças  do software  Natural/Adabas  e  contratação de  serviços  de 
suporte técnico,  manutenção e atualização técnica, a fim de atender as necessidades atualmente 
demandadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Item Nome do Produto e Sistema 
Operacional

Métrica da Licença Qtde Código de 
Produto

Uso 
(Ambiente)

EXUR*

1 Adabas on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 6 ADA Produção LP4

2 Natural Runtime on SUSE Linux 
(x86)

Core Processador do Tipo D 6 RUN Produção LP4

3 Natural Security on SUSE Linux 
(x86) Core Processador do Tipo D 6 NSC Produção LP4

4 EntireX on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 4 EXX Produção LP4

5 Adabas SQL Gateway on SUSE 
Linux (x86) Core Processador do Tipo D 6 ACE Produção LP4

6 Natural Tamino Interface on 
SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 3 NXT Produção

7 Natural Development Server on 
SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 2 NDV Produção

8 Entire Net-Work on SUSE Linux 
(x86) Usuário Nomeado 20 WCP Produção

9 Tamino XML Server Standard 
Edition on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 4 INSSE Produção LP4

10 Adabas  SQL Gateway on SUSE 
Linux (x86) Core Processador do Tipo D 1 ACE Desenvolvimento LP4

11 Adabas  on SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 ADA Desenvolvimento

12 Natural Security on SUSE Linux 
(x86)

Usuário Nomeado 20 NSC Desenvolvimento

13 Natural Development Server on 
SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 NDV Desenvolvimento

14 Predict on SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 PRD Desenvolvimento

15 Natural on Windows Usuário Nomeado 20 NAT Desenvolvimento

16 EntireX Developer on Windows Usuário Desenvolvedor 20 EXXDE Desenvolvimento

17 Natural on SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 NAT Desenvolvimento

18 Tamino XML Server Standard 
Edition on SUSE Linux (x86)

Core Processador do Tipo D 2 INSSE Desenvolvimento LP4

Tabela 01 – Descrição resumida do objeto de aquisição deste Termo de Referência

*EXUR = Direito de Extensão de Uso
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2. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista  que  em 18/12/2019  ocorrerá  o  fim do contrato  de  suporte,  manutenção  e 
atualização técnica sobre os softwares da família Natural/ADABAS instalados nesta Instituição, por 
atingir  os  60  (sessenta)  meses  contratuais,  conforme  processo  Proad  201811000140179,  e 
observado  o  respectivo  número  de  licenças  adquiridas  no  passado,  conforme  processo  SED 
5195837/2014, informamos a necessidade da nova contratação em questão.

Após análise das 4 (quatro) alternativas apresentadas no item 1.3 do Estudo Técnico Preliminar, 
a Equipe de Planejamento da Contratação recomendou a “Alternativa 1 – Aquisição de licenças  
Natural/ADABAS  e  contratação  dos  serviços  de  suporte  técnico,  manutenção  e  atualização  
técnica”. Os Itens que irão compor o contrato, bem como o detalhamento dos valores estimados 
foram discriminados  na  planilha  “Análise  de  Mercado”  presente  nos  autos.  Os  custos  de  uma 
eventual migração/substituição tecnológica também foram juntados nos autos.

A aquisição de licenças visa a conformidade de propriedade intelectual,  ou seja, atender os 
requisitos referentes aos direitos autorais sobre software, que garantem ao titular a proteção aos 
direitos patrimoniais referentes à exploração econômica.

Através do serviço de suporte, manutenção e atualização técnica será possibilitado o acesso às 
novas  funcionalidades,  permitindo  que  os  administradores  de  TI  aprimorem  o  controle, 
simplifiquem as tarefas diárias e reduzam a complexidade e o custo de gerenciamento de todo o 
ambiente tecnológico.

Além disso, a contratação do serviço de suporte se justifica por se tratar de um serviço de 
suporte oficial do próprio fabricante, que possui em seu quadro profissionais certificados e com 
possibilidade de escalabilidade do problema até o nível de engenharia e arquitetura do produto. O 
serviço  de  suporte  técnico  possibilita  ainda  a  consulta  à  base  de  conhecimento  mantida  pelo 
fabricante com informações sobre diversos problemas conhecidos dos seus softwares e a solução a 
ser adotada para essas falhas.

Uma vez não havendo o contrato de prestação de serviços de manutenção, atualizações técnicas 
e suporte técnico, surgirão os seguintes riscos:

• vulnerabilidades de segurança provenientes de um produto sem a devida atualização 
periódica;

• indisponibilidade dos sistemas supracitados;
• impossibilidade de restabelecimento dos serviços dependendo da complexidade do 

problema;
• inviabilidade de correção de falhas (“bugs”) do próprio produto.

A Equipe de Planejamento da Contratação manifesta pela continuidade da solução tecnológica 
(uso dos softwares Natural/Adabas) que este Tribunal já utiliza, além de preservar os investimentos 
já  realizados. O  objeto  pretendido  possui  embasamento  técnico  e  vai  ao  encontro  das 
recomendações  do Egrégio Tribunal  de Contas  da União por  meio do Acórdão nº.  747/2008 – 
Plenário que diz: 

“A indicação de marca na especificação de produtos de informática  
pode ser aceita frente ao princípio da padronização previsto no art.  
15,  inciso  I,  da  Lei  nº  8.666/1993,  desde  que  a  decisão  
administrativa que venha a identificar o produto pela sua marca  
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seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser esta a opção,  
em  termos  técnicos  e  econômicos,  mais  vantajosa  para  a  
administração”. 

Comprova-se através de Carta de Exclusividade e contratos celebrados com outros órgãos da 
Administração  Pública  a  inexigibilidade  de  licitação.  Apesar  da  complexidade  e  natureza  do 
objeto, comprova-se ainda a vantajosidade dos valores que serão celebrados com este Tribunal em 
relação aos outros órgãos.

A Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  esclarece  ainda  que  a  provável  substituição  da 
ferramenta não agregaria funcionalidades e recursos que justificaria todo o esforço operacional e 
custo de substituição tecnológica. Esclarece ainda que os sistemas judiciais legados (SPG, SSG e 
SAJ) que fazem uso das licenças de software Adabas/Natural são obsoletos e, nesse momento, estão 
em fase de estudo e migração tecnológica para a plataforma do sistema do Conselho Nacional de 
Justiça, o PJE (Processo Judicial Eletrônico), cuja interface e arquitetura tecnológica são modernas, 
escaláveis e interoperáveis. Toda essa migração tecnológica está sendo deliberada e tratada nos 
autos  Proad  201904000165215.  Portanto,  em  virtude  das  licenças  de  software  já  terem  sido 
adquiridas outrora, para o presente projeto haveria a simples necessidade de sustentação da solução 
tecnológica até a sua completa migração tecnológica (Projudi/PJD para PJE).

Diante  desse  cenário,  da  criticidade  do  serviço  mantido  e  da  importância  dos  dados 
armazenados,  ainda  é  fundamental  a  manutenção  da  solução  tecnológica  em  questão. Fica 
comprovado que o modelo praticado pelo TJGO se espelha nas recomendações e melhores práticas 
de mercado,  sobretudo trazendo segurança à Instituição e  propiciando o uso eficiente  dos seus 
recursos.

Por fim, essa nova contratação encontra-se alinhada com o objetivo 15 do Plano Estratégico 
TJGO  2015/2020,  que  prevê  aumentar  a  maturidade  em  governança  de  TIC,  visando  o 
aprimoramento dos processos e a entrega de serviços de TIC com qualidade e eficiência. Alinhado 
também aos objetivos estratégicos 1 (Primar pela satisfação dos usuários), 2 (Aprimorar a segurança 
da  informação)  e  8  (Prover  infraestrutura  de  TIC  apropriada  às  atividades  judiciais  e 
administrativas), vinculadas às metas 01 (Garantir 80% de satisfação dos usuários internos de TIC) 
e meta 02 (Garantir 70% de satisfação dos usuários externos de TIC) do PETIC – TJGO 2015-2020.

3. DO PARCELAMENTO DO OBJETO (DIVISÃO EM LOTES/ITENS)

Foi possível o parcelamento em função da característica da contratação (licença de software, 
com seu respectivo serviço de suporte). Todos os objetos são independentes e tem a contratação 
realizada de forma individualizada.

A separação por Itens dá transparência aos valores individuais, além de propiciar a obtenção da 
proposta mais vantajosa para a Administração por meio de comparativo de preços em relação a 
outros contratos.

Nesse  contexto,  o  parcelamento  visou  atender  ao  Art.  15,  IV  da  Lei  nº  8.666/93,  que
estabelece  que  “as  compras,  sempre  que  possível,  deverão  ser  subdivididas  em tantas  parcelas
quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade”.
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4. BENEFÍCIOS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

São benefícios e objetivos da nova contratação, entre outros:
a) Manter, neste Tribunal, serviços de TI com excelência, com ferramentas e recursos 

adequados,  permitindo  projetar  uma redução  do  tempo  de  resposta  às  demandas 
operacionais internas;

b) Otimização dos recursos de TI;
c) Melhorar critérios de segurança e governabilidade;
d) Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
e) Melhorar o desempenho e disponibilidade dos serviços tecnológicos do TJGO;
f) Continuidade do negócio;
g) Satisfação dos usuários;

5. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  licenças,  bem  como  serviços  de  suporte  técnico, 
manutenção e atualização técnica sobre os seguintes itens:

Item Nome do Produto e Sistema 
Operacional Métrica da Licença Qtde Código de 

Produto
Uso 

(Ambiente) EXUR*

1 Adabas on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 6 ADA Produção LP4

2 Natural Runtime on SUSE Linux 
(x86) Core Processador do Tipo D 6 RUN Produção LP4

3 Natural Security on SUSE Linux 
(x86) Core Processador do Tipo D 6 NSC Produção LP4

4 EntireX on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 4 EXX Produção LP4

5
Adabas SQL Gateway on SUSE 

Linux (x86)
Core Processador do Tipo D 6 ACE Produção LP4

6
Natural Tamino Interface on 

SUSE Linux (x86)
Usuário Nomeado 3 NXT Produção

7 Natural Development Server on 
SUSE Linux (x86)

Usuário Nomeado 2 NDV Produção

8 Entire Net-Work on SUSE Linux 
(x86)

Usuário Nomeado 20 WCP Produção

9 Tamino XML Server Standard 
Edition on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 4 INSSE Produção LP4

10 Adabas  SQL Gateway on SUSE 
Linux (x86) Core Processador do Tipo D 1 ACE Desenvolvimento LP4

11 Adabas  on SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 ADA Desenvolvimento

12 Natural Security on SUSE Linux 
(x86) Usuário Nomeado 20 NSC Desenvolvimento

13 Natural Development Server on Usuário Nomeado 20 NDV Desenvolvimento
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SUSE Linux (x86)

14 Predict on SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 PRD Desenvolvimento

15 Natural on Windows Usuário Nomeado 20 NAT Desenvolvimento

16 EntireX Developer on Windows Usuário Desenvolvedor 20 EXXDE Desenvolvimento

17 Natural on SUSE Linux (x86) Usuário Nomeado 20 NAT Desenvolvimento

18 Tamino XML Server Standard 
Edition on SUSE Linux (x86) Core Processador do Tipo D 2 INSSE Desenvolvimento LP4

Tabela 02 – Descrição resumida do objeto de aquisição deste Termo de Referência

Todos os requisitos da contratação devem ser entregues de forma completa. E palavras como 
deve, permite, suporta, efetua, proporciona, contempla, possui, etc significam que a funcionalidade 
deve ser entregue operacional, sem ônus adicional ao Tribunal.

1. Outras exigências gerais:
a) Os objetos devem ser ofertados na última versão disponível na data da contratação;
b) A CONTRATADA deverá  fornecer  os  softwares  necessários  para  uso  integral  das 

licenças  especificadas  neste  Termo  de  Referência.  A entrega  deverá  ser  por  meio 
eletrônico, via  e-mail e registro da conta do CONTRATANTE junto ao fabricante da 
solução. 

c) Caso o produto seja de origem importada, a licitante deverá, no momento da entrega do 
objeto, declarar se o adquiriu no mercado interno ou, diretamente, no mercado externo, 
quando deverá comprovar plena quitação dos tributos de importação a ele referentes, sob 
pena de rescisão contratual e multa, conforme prescreve o Inc. III, Art. 3º, do Decreto 
7.174/2010.

2. A CONTRATADA deve disponibilizar ao TJGO mecanismos para que os técnicos do órgão 
possam solicitar diretamente ao fabricante:
a) Abertura de chamados técnicos mediante sistema Web e telefone (0800 ou número local 

em Goiânia);
b) Acesso a base de conhecimento do sítio do fabricante e fóruns de discussão.

3. O suporte técnico, deverá ser expressamente mencionado na proposta, qual tipo de suporte 
está sendo ofertado, assim como SLAs e as tabelas de criticidades relacionadas a cada SLA, 
devendo também contemplar, no mínimo, os seguintes requisitos:
a) O suporte técnico deve estar disponível para abertura de chamados técnicos 27/7 (horas 

por  dia/dias  por  semana),  mediante sistema Web,  telefone 0800 ou número local  de 
Goiânia;

b) Define-se  como  serviço  de  suporte  técnico  como  sendo  aquele  efetuado  mediante 
atendimento  telefônico,  ferramenta  on-line,  correio  eletrônico  e  remotamente,  com 
objetivo de solucionar problemas de funcionamento e disponibilidade da solução e de 
esclarecer  dúvidas  relacionadas  à  instalação,  configuração,  uso  e  atualização  dos 
produtos;

c) A CONTRATANTE  terá  o  direito  de  atualização  dos  softwares,  incluindo  versões 
maiores  (major  releases),  versões  menores  (minor  releases),  versões  de  manutenção 
(maintenance  releases)  e  atualizações  (updates)  que  forem  disponibilizadas  para  os 
ITENS em questão;
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d) Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte.

6. PROPOSTA DE PREÇOS

Deve  ser  apresentada  a  Proposta  de  Preço,  informando  os  dados  completos  da  empresa 
fornecedora  (cnpj,  razão  social,  endereço,  validade  da  proposta,  inscrição  estadual/municipal, 
contato, etc), o nome do produto ofertado,  part-number ou identificação correlata, além do valor 
unitário e total para cada Item deste Termo de Referência, conforme modelo abaixo:

Item

Nome do 
Produto e 
Sistema 

Operacional

Métrica 
da Licença Qtde

Código 
de 

Produto

Uso 
(Ambiente) EXUR Valor Unitário Valor Total

R$ R$
Tabela 03 – Modelo da proposta de preços

Todas as despesas necessárias para a execução do objeto (frete, tributos, seguro, embalagens, 
encargos sociais, trabalhistas, etc) devem estar inclusas nos preços ofertados. 

7. DA ENTREGA, SUPERVISÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato a ser assinado terá vigência de 12 (doze) meses.
No ato da entrega do objeto, o TJGO fará o recebimento provisório, para efeito de posterior 

verificação de conformidade do objeto com a especificação definida neste Termo de Referência. 
Os objetos de aquisição deverão ser entregues conforme a tabela abaixo:

Prazo Máximo para a 
Contratada entregar 

o(s) objeto(s)

Prazo Máximo para o 
TJGO emitir o Termo de 
Recebimento Definitivo

Local de Entrega

10 (dez) dias corridos 
após a assinatura do 

contrato

10 (dez) dias úteis após a 
emissão do Termo de 

Recebimento Provisório

Diretoria  de Informática do Tribunal de Justiça de Goiás, 
situado na  Av. Assis Chateaubriand, nº 195, 8º andar, sala 
801, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74130-012, junto à 
Divisão de Infraestrutura Tecnológica (DIT), no horário das 
08:00 às 12:00hs ou 14:00 às 18:00hs. Telefone: (62) 3216-
7700 ou 3216-7760.

Tabela 04 – Prazo máximo e local de entrega dos produtos

O  Gestor  da  Divisão  de  Infraestrutura  Tecnológica  (DIT),  subordinado  à  Diretoria  de 
Informática  do TJGO, será responsável  pela  emissão  dos  Termos de  Recebimento  Provisório  e 
Definitivo,  além da  gestão  e  fiscalização  do  contrato.  Os  telefones  para  contato  em horário 
comercial neste Departamento são (62) 3216-7700 ou 3216-7760.

8. PLANO DE AQUISIÇÃO

A aquisição do objeto ocorrerá em sua totalidade e sob o formato de entrega única. O prazo 
máximo relacionado à entrega está estipulado nesse Termo de Referência.
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

Responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. A fiscalização ou o acompanhamento do 
contrato pela Administração não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado.

Fornecer  em qualquer  época,  as  informações  e  os  esclarecimentos  técnicos  solicitados pela 
contratante sobre o objeto contratado.

Sanar em tempo hábil todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.
 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto  de  interesse  da  contratante  ou  de  terceiros  de  que  tomar  conhecimento  em  razão  da 
execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

Caso haja a necessidade de alocar equipamentos de informática de propriedade da empresa 
contratada nas dependências  do TJGO, como notebooks,  os mesmos deverão,  obrigatoriamente, 
antes de se conectar com a rede interna, estar de acordo com as políticas de segurança interna do 
TJGO.

Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente.
Entregar os objetos de acordo com as características, quantidades e prazos especificados.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
Inspecionar,  dentro  dos  prazos  estabelecidos,  o(s)  objeto(s)  fornecido(s)  pela  contratada  e 

verificar a conformidade do(s) mesmo(s) com os requisitos deste Termo de Referência.
Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência e nos 

documentos que o integram.
Comunicar imediatamente a contratada via central de serviços ou ainda através de ofício, a 

respeito de quaisquer incidentes relacionados ao objeto deste Termo de Referência.

11. SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

1. Advertência;
2. Multa;
3. Suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça;
4. Impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça;
5. Declaração de inidoneidade.

O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:
1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
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obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

2. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do 
cronograma físico de obras não cumprido;

3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou 
do serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não 
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo;

4. 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do  contrato/saldo  remanescente  do 
contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação.

Sem  prejuízo  das  multas  aplicadas,  poderá  a  Administração,  ao  seu  interesse,  rescindir  o 
contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do 
objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o caso.

As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na inexistência de 
créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de 
Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e a 
sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração 
serão graduados pelos seguintes prazos:

1. 6 (seis) meses, nos casos de:
a) Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o 

CONTRATADO tenha adotado as  medidas  corretivas  no prazo determinado pela 
Administração;

b) Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;

2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do serviço, 
de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada  ou 

danificada;
b) Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração;
c) Praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  de  licitação  no  âmbito  da 

administração estadual;
d) Sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no 

recolhimento de qualquer tributo;
e) Recusar  a  retirada  da  nota  de  empenho  ou  assinatura  do  contrato  no  prazo 

estabelecido, sem justa causa.

Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
garantido o devido processo legal, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, a empresa que:
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1. Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;
2. Fraudar a execução do contrato;
3. Comportar-se de modo inidôneo;
4. Cometer fraude fiscal; ou
5. Fizer declaração falsa.

O  contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais  previstas,  poderá  ser 
rescindido unilateralmente,  por ato formal  da Administração,  nos  casos enumerados no art.  78, 
incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

12. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta-corrente indicados pelo contratado;

1. Para  execução  do  pagamento,  a  contratada  deverá  fazer  constar  da  nota  fiscal 
correspondente,  emitida,  sem  rasura,  em  letra  bem  legível  em  nome  do  Fundo  de 
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o 
nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência;

2. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número  de  inscrição  no  CNPJ  apresentado  nos  documentos  de  habilitação  e  das 
propostas, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de 
filiais ou da matriz.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Tribunal de 
Justiça atestar a execução do objeto do contrato.

A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da 
regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

1. Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, 
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido 
documento que ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da contratada.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante;

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento;

Antes de cada pagamento à contratada,  será realizada consulta às certidões de regularidade 
fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo;

1. Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será  providenciada  sua 
notificação,  por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  regularize  sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante;
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2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar  consulta  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de  participação  em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas;

3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Tribunal de 
Justiça  comunicará  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos;

4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa e o contraditório;

5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 
junto ao órgão correspondente;
a) Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo  de  economicidade  ou  outro  de  interesse  público  de  alta  relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de 
Justiça.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
1. A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)
        365

I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%
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