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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Trata-se da contratação de serviço de suporte técnico sobre o equipamento QUALSTAR 
RLS-87000-2 Tape Library – Part Number 900356-4856-3-9-6, nº série 0021512827, responsável 
por  efetuar  as  cópias  de  segurança  (backup)  dos  dados  Institucionais, a  fim  de  atender  as 
necessidades tecnológicas atualmente demandadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Item Objeto Qtde

01
Serviço de suporte técnico sobre o equipamento QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – 
Part Number 900356-4856-3-9-6, nº série 0021512827

12 meses

Tabela 01 – Descrição resumida do objeto

2. JUSTIFICATIVA

Para garantir a disponibilidade dos seus sistemas, assim como assegurar a recuperação dos 
dados em eventuais falhas humanas ou acidentais, é imperioso que o Tribunal de Justiça do Estado 
realize a contratação do serviço de suporte técnico sobre o equipamento responsável por efetuar 
as cópias de segurança (backup) dos dados Institucionais.

A contínua evolução dos sistemas de informação e o crescente volume dos dados gerados 
pelos sistemas administrativos e judiciais deste Egrégio Poder, como por exemplo, Projudi, Pje, 
PjD, Webmail, ARCA, Ponto Eletrônico, TJDocs, Selos Eletrônicos, mídias de audiências gravadas, 
compartilhamento de arquivos, entre outros, tem provocado um aumento de demanda por recursos 
de armazenamento e cópias de segurança dos dados. Constantemente são registrados incidentes de 
exclusão acidental de arquivos pelos usuários, cuja recuperação é possibilitada em prazo satisfatório 
através da atual solução de backup. 

O equipamento atualmente instalado e em uso (QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – 
Part Number 900356-4856-3-9-6 – nº série 0021512827) foi adquirido por este Tribunal no final do 
ano de 2015, com garantia técnica de 60 (sessenta) meses.

Segue  adiante quadro  de  informações  do  contrato  extraído  do  SISCON  (Sistema  de 
Contratos  do  TJGO)  que  originou  a  compra  do  equipamento,  incluindo  o  serviço  de  garantia 
técnica, naquela época:

Empresa: TECNOSET  INFORMATICA  PRODUTOS  E  SERVIÇOS  LTDA 
(64.799.539/0001-35)
Vigência: 30/12/2015 a 29/12/2016
Valor Total: R$ 197.500,00
Processo: 201509000009761
Objeto: O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  contratação  de  empresa  especializada  no 
fornecimento de  Unidade Robotizada  (tape  library)  para  cópia  de  segurança  e serviços  de 
instalação e configuração decorrentes da Ata de Regristro n° 06/2015 do Pregão Eletrônico nº 
66/2015.
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Esclarecemos  que  este  equipamento  mantém  características  de  disponibilidade  e 
desempenho satisfatórias para as aplicações deste Tribunal que são consideradas críticas. Logo, o 
objeto  de  contratação  é  essencial  para  o  pleno  funcionamento  desta  Instituição,  tornando-se 
indispensável para a continuidade da prestação dos serviços à sociedade.

Uma vez não havendo o contrato de prestação dos serviços de suporte e manutenção para o 
equipamento em questão, surgem 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;
• Impossibilidade de recuperação de dados excluídos;
• Limitação de desempenho oriunda de falhas técnicas;
• Impossibilidade de melhorias no ambiente tecnológico; 
• Redução na qualidade dos serviços de TI oferecidos;
• Inviabilidade de correção de falhas (“bugs”) do próprio produto;
• Impossibilidade de expansão.

Nesse contexto, a Divisão de Infraestrutura Tecnológica, vinculada à Diretoria de Tecnologia 
da Informação, tem por objetivo dar continuidade aos equipamentos que este Tribunal já utiliza, 
além  de  preservar  os  investimentos  já  realizados,  tanto  financeiro  quanto  de  conhecimento  e 
treinamentos  aplicados  na  solução. 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 seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser 
esta  a  opção,  em  termos  técnicos  e  econômicos,  mais  vantajosa  para  a 
administração. 

Através  desta  nova  contratação  é  possibilitada a  continuidade  do acesso  tanto  às 
funcionalidades já existentes quanto novas que surgirem, permitindo que os administradores de TI 
aprimorem o controle,  simplifiquem as  tarefas  diárias  e  reduzam a complexidade e  o custo de 
gerenciamento de todo ambiente tecnológico.

Por fim, essa aquisição 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.
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3. BENEFÍCIOS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:
• Permitir  que  os  administradores  de  TI  aprimorem o  controle  e  simplifiquem  as 

tarefas diárias;
• Gerenciamento centralizado dos backups;
• Reduzir a complexidade e o custo de gerenciamento de todo ambiente tecnológico;
• Aprimorar e melhorar a capacidade de armazenamento dos backups;
• Garantir  a  possibilidade  de  restauração  de  dados  e  arquivos  acidentalmente 

excluídos;
• Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos,  por exemplo, Projudi, Pje, PjD, 

Webmail, ARCA, Ponto Eletrônico, TJDocs, Selos Eletrônicos, mídias de audiências 
gravadas, compartilhamento de arquivos e entre outros

• 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;

• Melhorar critérios de segurança e governabilidade;
• Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
• Continuidade do negócio;
• Satisfação dos usuários.

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

Nessa contratação existe apenas um objeto a ser contratado (serviço de suporte técnico sobre 
equipamento de backup). Assim, haverá apenas um lote/item em função da quantidade e natureza do 
serviço, mantendo o objetivo de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Nesse  contexto,  o  parcelamento  visou  atender  o  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”.

5. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM 01
Serviço de suporte técnico sobre o equipamento QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – 

Part Number 900356-4856-3-9-6 – nº série 0021512827

As especificações e quantidades pretendidas nesta contratação são as seguintes:

Item Objeto Qtde

01
Serviço de suporte técnico sobre o equipamento QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – 
Part Number 900356-4856-3-9-6, nº série 0021512827

12 meses

Tabela 02 – Especificação e quantidades pretendidas

Entende-se por “manutenção corretiva” os diagnósticos das falhas de Hardware da Máquina, 
determinando a origem do problema, e corrigindo-as por meio de ajuste, conserto e/ou substituição 
de partes ou componentes deteriorados, restabelecendo a funcionalidade da Máquina em condições 
normais de uso, de acordo com as especificações do fabricante. 
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O serviço deverá ser oficial e reconhecido pelo fabricante da solução atualmente em uso, 
com possibilidade de escalar os chamados técnicos até o nível de engenharia de suporte do próprio 
fabricante sempre que se tratar de assunto crítico.

Deverá ainda atender aos seguintes requisitos:
• Modalidade 24x7x365;
• Abertura de chamados por telefone (0800 ou de custo local em Goiânia – 

GO) ou Web/e-mail;
• Suporte Remoto e On-Site;
• Acesso  on-line a informações sobre  o produto,  central  de conhecimento e 

artigos;
• Sem limite de requisições para suporte.

5.1. DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

Os  serviços  de  suporte  técnico  com  manutenção  deverão  ter  sua  qualidade  medida 
mensalmente (por resultado) para fins de pagamento, por meio dos seguintes critérios:

• Disponibilidade da Central de Atendimento conforme períodos e horários exigidos;
• Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte técnico;
• Eficiência das soluções definitivas apresentadas;
• Atendimento às demais exigências contratuais pertinentes. 

Os Níveis de Serviço Exigidos (NSE) serão contados a partir da abertura dos chamados de 
suporte técnico e serão classificados conforme as severidades abaixo:

Severidade ALTA:  Esse nível  de severidade é  aplicado quando há indisponibilidade da 
solução. 

Tabela 03 – Tabela de severidade ALTA dos chamados

Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou 
não, no uso dos softwares/hardwares, estando ainda disponíveis, porém apresentando problemas. 

Tabela 04 – Tabela de severidade MEDIA dos chamados

Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para a instalação, configuração, 
esclarecimentos  técnicos  relativos  ao  uso  dos  softwares/hardwares.  Não  haverá  abertura  de 
chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e feriados. 

Tabela 05 – Tabela de severidade BAIXA dos chamados

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados 

2 (duas) horas 8 (oito) horas 2 (duas) horas 8 (oito) horas

Prazo de 
Atendimento

Prazo de Solução 
Definitiva

Prazo de 
Atendimento

Prazo de Solução 
Definitiva

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados 

6 (seis) horas 12 (doze) horas 6 (seis) horas 12 (doze) horas

Prazo de 
Atendimento

Prazo de Solução 
Definitiva

Prazo de 
Atendimento

Prazo de Solução 
Definitiva

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados 

3 (três) dias úteis --- ---

Prazo de 
Atendimento

Prazo de Solução 
Definitiva

Prazo de 
Atendimento

Prazo de Solução 
Definitiva

24 (vinte e quatro) 
horas
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O descumprimento dos prazos de atendimento implicará na aplicação de glosas conforme 
tabela a seguir:

Nível de
Severidade

Unidade de 
cálculo

Fórmula de
cálculo da glosa

Limite da
glosa

Alta 1h NHTS * 0,5% * VMF  80% da VMF

Média 1h NHTS * 0,4% * VMF  60% da VMF

Baixa 1h NHTS * 0,2% * VMF 40% da VMF
Tabela 06 – Tabela de glosa nas faturas

Onde:
VMF – Valor mensal da fatura;
NHTS – Número de horas decorridas após o término do tempo de solução.

O prazo de atendimento começa a ser contado a partir da hora do acionamento do suporte, 
através de telefone ou Web/e-mail.

O nível de severidade será informado pelo TJGO no momento da abertura de cada chamado.
O nível de severidade poderá ser reclassificado a critério do TJGO. Caso isso ocorra haverá 

o início de nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade.
Todas  as  solicitações  de  suporte  técnico  devem  ser  registradas  pela  contratada  para 

acompanhamento e controle da execução do serviço.
 Sempre que houver quebra dos NSE, o TJGO emitirá notificação à Prestadora de Serviço, 
que terá  o prazo máximo de até  5 (cinco)  dias corridos e contados a partir  do recebimento da 
notificação para apresentar as justificativas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação 
dentro desse prazo ou caso o TJGO entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, será 
iniciado processo de aplicação de penalidades previstas, conforme o nível de serviço transgredido.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  que  constituem  objeto  desta  contratação  são  caracterizados  como  serviços 
comuns,  em  conformidade  à  Lei  nº  10.520/2002  e  ao  Decreto  nº  7.174/2010,  por  possuir 
especificações usuais de mercado, nos termos dos referidos diplomas legais.

Os  serviços  a  serem  contratados  constituem-se  em  atividades  materiais  acessórias, 
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

7.  DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO

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

verificação de conformidade com a especificação definida neste Termo de Referência. Uma vez 
assinado o contrato, os serviços deverão ser prestados conforme a tabela a seguir:

Nº Processo PROAD: 202102000260339
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Item
Prazo Máximo para a 
Contratada iniciar a 
prestação do serviço

Prazo Máximo para TJGO 
emitir o Termo de Recebimento 

Definitivo
Local de Entrega

01
Imediatamente após a 
assinatura do contrato

10 (dez) dias corridos após a 
conclusão da Ordem de Serviço 

(OS)

Divisão de Infraestrutura Tecnológica – 
Av. Assis Chateaubriand nº195, Setor 

Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74130-012

Tabela 07 – Prazo máximo e local de entrega

Uma notificação de início de prestação dos serviços deverá ser feita por e-mail e telefone à 
Divisão de Infraestrutura Tecnológica.

O recebimento definitivo somente será realizado após o atendimento de todas exigências 
deste Termo de Referência. 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e gestão dos 
seguintes integrantes:

Papel Integrante Matrícula

Gestor do Contrato, Fiscal Demandante e Técnico Giuliano Silva Oliveira 5052858

Fiscal Administrativo Lívia Maria Oliveira e Macedo 5132177 

Fiscal Técnico Rafael Quirino de Freitas 5118204

Tabela 08 – Definição dos papéis dos integrantes da contratação

Os telefones para contato em horário comercial junto ao gestor e fiscais do contrato são (62) 
3216-7760 ou 3216-7774. 

8. PROPOSTA DE PREÇOS

Deverá  ser  apresentada  a  Proposta  de  Preço,  informando  a  descrição  do  objeto, 
discriminando  o  serviço  a  ser  prestado  e  ao  equipamento  ao  qual  se  destina,  especificando  o 
modelo,  part-number  e  número  de  série,  além de  quantidade,  valor  unitário  e  valor  total  para 
contratação  de  12  (doze)  meses,  onde todas  as  despesas  necessárias  à  perfeita  execução desse 
projeto  (fretes,  seguros,  taxas,  impostos  e  demais  encargos)  devem  estar  inclusas  nos  preços 
cotados.

Item Descrição Modelo Part-number Nº série Qtde. Valor Mensal Valor anual

12 meses R$ R$

 
Razão Social:

Número do CNPJ:

Endereço Completo com CEP:

Fone/Fax/Celular:

E-mail:

Nº Processo PROAD: 202102000260339
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Banco/Nome e nº da Agência/Conta-Corrente: 

Prazo de Validade da Proposta:

Local e Data:

(nome e assinatura do representante legal)

Tabela 04 – Formato da Proposta de Preços

9. PLANO DE CONTRATAÇÃO

O fornecimento do objeto ocorrerá em sua totalidade quando da assinatura do contrato e a 
entrega deverá obedecer o prazo máximo estipulado nesse Termo de Referência.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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.

Manutenção  dos  seus  empregados  devidamente  identificados,  devendo  substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes.

Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados pela 
contratante sobre a execução dos trabalhos.

Sanar em tempo hábil todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.
Responsabilidade por despesas decorrentes de infração praticadas por seus empregados nas 

instalações da Administração.
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 e em tempo hábil, qualquer anormalidade que esteja 
impedindo a execução contratual, prestando os esclarecimentos julgados necessários.

Entregar  os  produtos  e  serviços  de  acordo com as  características,  quantidades  e  prazos 
especificados.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou representante da contratada, que 

embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício das funções que lhe foram atribuídas.
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Inspecionar,  dentro  dos  prazos  estabelecidos,  os  produtos  e  serviços  fornecidos  pela 
contratada e verificar a conformidade dos mesmos com o objeto deste Termo de Referência.

Efetuar  os  chamados  de  atendimento  técnico  e  avaliar  sua  execução,  promovendo  as 
medidas cabíveis  para  que  os  produtos  e  serviços  sejam executados  em conformidade  com as 
especificações técnicas constantes neste Termo de Referência 

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.

12. DO INADIMPLEMENTO

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:

I. Advertência;
II. Multa;
III. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
IV. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.
§1º. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:
I. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 
(dez) dias contados da data de sua convocação;

II. multa de até 0,3% (zero vírgula três 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;

III. multa de até 0,7% (zero vírgula sete 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;

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

V. 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.

VI. 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.

VII. 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.

§2º. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios será 
graduado pelos seguintes prazos:

I. 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.
II. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do serviço, 
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de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III. 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.
§3º. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito 
Federal ou Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro 
de  Fornecedores,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  em  edital  e  no  contrato  e  das  demais 
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

§4º.  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.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O  pagamento  será  realizado mensalmente 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;

• 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;

• 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.
• Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, 
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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;
• 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;

• 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;

• 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;

• 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;

• 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;
• 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.
• 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 
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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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