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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmsp.jus.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 285/2018
São Paulo, 21 de setembro de 2018.

PROCESSO 18.1.000000574-0 – DAC/CGA
TERMO DE
CONTRATO
QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
MILITAR DO
ESTADO DE
SÃO PAULO
E
A
EMPRESA
REIS OFFICE
PRODUCTS
SERVIÇOS
LTDA., PARA
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
IMPRESSÃO
E
REPROGRAFIA
CORPORATIVA
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 60.265.576/0001-02,
com sede nesta capital, na Rua Dr. Vila Nova, nº 285, São Paulo – SP, representado neste ato por seu
Presidente, infra-assinado, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa REIS
OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA., CNPJ 07.337.935/0001-07, com sede na Rua Francisco
Antunes, 598, Vila Augusta, Guarulhos-SP, representada na forma de seu estatuto/contrato social, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, acordam em firmar o presente contrato, que será regido pela
Lei Federal nº 8.666/93, combinada com a Lei Estadual nº 6.544/89, a Lei nº Federal 9.605/98 e suas
alterações, as normas legais e técnicas pertinentes ao objeto, observada a Resolução CNJ nº 7/2005 e
alterações posteriores, nos termos e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 - São partes integrantes e indissociáveis do presente contrato, independentemente de transcrição:
1.1.1 - O Edital do Pregão Eletrônico nº 18.1.000000574-0;
1.1.2 - A ata da Sessão do Pregão Eletrônico 18.1.000000574-0;
1.1.3 - A proposta ajustada da empresa vencedora do certame.
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1.2 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa
conforme especificações constantes do ANEXO I do instrumento convocatório.
1.3 - O objeto deste termo poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme o caso, a critério desta
Administração, nos termos da Lei de Licitações.
1.4 - O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1 - Quanto ao item, o presente instrumento tem vigência de 15 (quinze) meses, contados de 01/10/2018,
exaurindo seus efeitos em 31/12/2019.
2.1.1 - O prazo do presente ajuste, aludido no item 2.1, poderá ser prorrogado, a critério desta
Administração, observando-se as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666/93.
2.1.2 - A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o item 2.1.1, desde que o faça mediante
documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do
contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.
2.2 - O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos
artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89.
2.3 – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
3.1 - Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.
3.2 - As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
3.2.1 - Até o 5º dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a CONTRATADA
entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e os
respectivos valores apurados.
3.2.2 - O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores,
a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.
3.2.3 - Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados da seguinte forma:
a) O valor do pagamento será obtido, mediante a aplicação do valor fixo em Reais (R$), correspondente ao
equipamento disponibilizado, adicionado ao produto do respectivo valor variável (R$/ cento) pela
quantidade mensal de cópias efetivamente produzida pelo CONTRATANTE, e, caso contratado, o valor do
software de bilhetagem, descontadas as importâncias relativas a serviços não executados por motivos
imputáveis à CONTRATADA.
b) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções à
CONTRATADA, por conta da não execução dos serviços.
3.2.4 - Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE atestará a medição
mensal, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento do relatório, o
valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia
subsequente à comunicação dos valores aprovados.
As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, e apresentadas na Seção
de Finanças (sf@tjmsp.jus.br).
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4.1 - Para fins legais, atribui-se ao presente contrato o montante de até R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil e
novecentos e noventa reais).
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4.2 - Os pagamentos das faturas serão feitos, desde que atestadas e verificada a devida regularidade dos
serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da fatura na Seção de Finanças
(sf@tjmsp.jus.br), à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto (Decreto Estadual nº
43.914/99, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 44.781/00).
4.3 - As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento
ocorrerá em até 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
4.4 - Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação dos originais da fatura, bem como dos
comprovantes de recolhimento do FGTS e de Previdência Social, correspondentes ao período de execução
dos serviços.
4.5 - Por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE da fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
4.5.1 - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao período de
execução, são:
a) Protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social;
b) Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela internet.
4.5.2 - A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
4.6 - O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido no município em que a prestação
de serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116/03.
4.6.1 - Quando da emissão de fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor de retenção, a título de
“RETENÇÃO PARA O ISS”, exclusivamente, para o serviço de intermediação, ou seja, aquele referente ao
valor da Taxa de Administração.
4.6.2 - Para os serviços prestados no município de São Paulo, conforme Lei Municipal nº 13.701/03, em
especial em seu artigo 9º, parágrafo 2º, Decretos Municipais nº 53.151/12 e 56.235/15 e Lei Municipal nº
16.280/15, o CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor correspondente à parcela de serviços de intermediação
destacada na fatura apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA, até o dia
10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos serviços.
4.6.3 - Para os serviços prestados nos demais municípios, será verificada a respectiva alíquota do ISSQN
vigente relativa aos serviços em questão, bem como prazo para recolhimento.
4.6.4 - Para os municípios em que a legislação municipal não determina a retenção do ISSQN pelo
CONTRATANTE, caberá à CONTRATADA apresentar comprovação de recolhimento de tal tributo por
meio de cópia autenticada da guia de recolhimento correspondente ao serviço executado e deverá estar
referenciada à data de emissão da fatura.
4.7 - Caso, quando da apresentação da fatura, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS,
INSS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes
ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do
vencimento do prazo legal para o recolhimento.
4.7.1 - A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
4.8 - Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da
CONTRATADA no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do
Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do
pagamento.
4.9 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil S/A, sendo a data de exigibilidade do pagamento estabelecida conforme as seguintes
condições:
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a) em 30 (trinta) dias, contados da respectiva medição, desde que a correspondente fatura, acompanhada dos
documentos, referidos no item 2 desta Cláusula, seja protocolada na Seção de Finanças no prazo de até 03
(três) dias úteis contados do recebimento da comunicação de que trata o inciso IV da cláusula anterior –
Medição dos Serviços Prestados;
b) a não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com incorreções
ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos
e/ou as incorreções verificadas.
4.10 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do
artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao
mês, calculados pro rata tempore em relação ao atraso verificado.
4.11 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas os valores correspondentes às
multas que eventualmente forem aplicadas, sendo cada uma delas autônoma e a aplicação de uma não exclui
a outra.
4.12 - A execução do presente ajuste deverá onerar o Programa de Trabalho nº 02061060048320000,
natureza da despesa 33903979, Categoria Econômica 3000 – Despesas Correntes.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1 - O valor deste contrato poderá ser reajustado anualmente mediante a solicitação da CONTRATADA
com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência do final do período de 12 (doze) meses de avença.
5.2 - A base do reajuste será o índice de variação do IPC-FIPE acumulado do período de 12 (doze) meses de
vigência, considerando-se, para efeito de composição do índice, que o último mês é o 11º (décimo primeiro)
mês desse período, levando-se em conta, no entanto, 12 (doze) meses anteriores para o cálculo do reajuste.
5.3 - Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, em
especial o Decreto Estadual nº 48.326/03, de 12.12.03 e as disposições da Resolução CC 79, de 12.12.03.
R = Po. x [( IPC/IPCo ) - 1 ]
Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato no mês de aplicação do
último reajuste;
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de
preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.
Mês de referência dos preços: mês de apresentação da proposta.
CLÁUSULA SEXTA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá
subcontratar os serviços ora contratados; excepcionalmente, os serviços de assistência técnica e de
manutenção, desde que com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - São obrigações do CONTRATANTE:
7.1.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato,
considerada a natureza dos mesmos;
7.1.2 - Receber os serviços objeto do presente contrato nos termos e condições pactuados;
7.1.3 - Cumprir os prazos de pagamento estipulados neste instrumento e na legislação;
7.1.4 - Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato através de fiscal designado por ato próprio,
de acordo com o sistema de gestão integrado, assegurando-se do bom desempenho e da qualidade dos
serviços prestados;
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7.1.5 - Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar;
7.1.6 - Comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada na
prestação dos serviços;
7.1.7 - Convocar a CONTRATADA para reuniões, sempre que necessário;
7.1.8 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à
aplicação de sanções e alterações do mesmo;
7.1.9 - Indicar os locais de prestação dos serviços;
7.1.10 - Fornecer papel em quantidade suficiente, de forma a garantir a continuidade da prestação dos
serviços;
7.1.11 - Indicar o responsável pela fiscalização do contrato, a quem competirá fiscalizar os serviços a
qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu
andamento;
7.1.12 - Disponibilizar local para o armazenamento dos suprimentos;
7.1.13 - Disponibilizar pontos de rede para os equipamentos;
7.1.14 - Disponibilizar pontos de conexão elétrica para os equipamentos;
7.1.15 - Disponibilizar servidor para a instalação do Software de Bilhetagem.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
7.2.1 - Designar formalmente, por meio do ANEXO VIII, preposto e substituto para representá-la na
execução do contrato, informando todos os meios hábeis a contatá-los bem como, de imediato, qualquer
alteração nesses dados;
7.2.2 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as
especificações técnicas, nos termos da legislação vigente;
7.2.3 - Disponibilizar os equipamentos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, nos locais e horários fixados pelo CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer
motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;
7.2.4 - Arcar com todas as despesas relativas ao toner, troca de cilindro e revelador, e demais suprimentos,
necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato;
7.2.5 - Fornecer software de bilhetagem, com as despesas de instalação e operação às expensas da
CONTRATADA, habilitado a realizar as operações de controle para o controle do parque impressões
(impressoras e multifuncionais), das quantidades de páginas impressas por equipamento, dos níveis dos
toners, papeis disponíveis nas bandejas dos equipamentos, bem como a emissão de códigos de erros para a
manutenção.
7.2.6 - Disponibilizar, quando da instalação, 2 (dois) kits de suprimentos básicos para os equipamentos,
necessários à produção de cópias, sendo um para consumo imediato e outro para reserva;
7.2.7 - Garantir estoque mínimo e efetuar automaticamente a reposição dos suprimentos necessários à
produção mensal de cópias (toner, revelador, cilindro ou belt), tendo como base a sua durabilidade e a
quantidade de cópias dos modelos dos equipamentos;
7.2.8 - Atender a chamados de reposição extra de suprimentos no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a
contar da data de solicitação do CONTRATANTE;
7.2.9 - Fornecer ao CONTRATANTE manual de instruções de uso de todos os equipamentos destinados ao
serviço contratado;
7.2.10 - Designar um técnico para instalar o equipamento e treinar o pessoal do CONTRATANTE
responsável pela operação do mesmo, devendo o treinamento ser ministrado no próprio local da instalação,
ficando as despesas às expensas da CONTRATADA;
7.2.11 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA o transporte de eventual(is) remoção(ões) e
instalação(ões) de equipamentos quando houver necessidade de alteração de local de utilização, correndo às
suas expensas todos os custos e despesas decorrentes;
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7.2.12 - Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguros obrigatórios,
seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros;
7.2.13 - Executar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo os serviços de troca de
peças, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas:
a) manter a regulagem dos equipamentos, preservando as suas características originais para que sejam
minimizados os níveis de falhas, visando contribuir com o atendimento dos programas de redução de
desperdício de papel. A constatação de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição imediata
do equipamento, sob pena de sanções ou rescisão contratual;
b) implementar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de desperdício de papel.
7.2.14 - Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo com as
especificações do fabricante, mantendo os equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade,
segurança, limpeza e higiene;
7.2.15 - A CONTRATADA deve observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e
outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;
7.2.16 - Observar as normas relativas à segurança da operação;
7.2.17 - Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato, responsabilizando-se integralmente por
eventuais ocorrências inerentes à matéria;
7.2.18 - Comunicar ao fiscal do CONTRATANTE, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras e/ou
impedimentos temporários, que impliquem na alteração de itinerários e horários;
7.2.19 - Substituir o equipamento em definitivo por outro, com as mesmas características e capacidade,
quando o mesmo apresentar repetidamente, máximo de 3 (três) vezes, em 90 (noventa) dias, os mesmos
defeitos;
7.2.20 - Substituir o equipamento, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de reparos
mecânicos, má conservação, condições de segurança, higiene ou limpeza. O CONTRATANTE poderá
inspecionar regularmente os equipamentos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a
CONTRATADA;
7.2.21 - Substituir os equipamentos, quando solicitado por escrito pelo CONTRATANTE, no prazo máximo
de 1 (um) dia útil, a partir do recebimento de notificação;
7.2.22 - Entregar e retirar os equipamentos substituídos sem cobrança de taxa;
7.2.23 - Manter em serviços somente profissionais capacitados, portando crachás de identificação
individuais, do qual deverá constar o nome da CONTRATADA, nº de registro, função e fotografia do
empregado portador;
7.2.24 - Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro
dos níveis de qualidade desejados;
7.2.25 - Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave
não deverá ser mantido em serviço;
7.2.26 - Atender, de imediato, as solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de empregados
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
7.2.27 - Apresentar ao CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, apólices
de seguro contra acidente de trabalho e quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas
aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço do CONTRATANTE, por força deste contrato,
sob pena de ser sustado o pagamento;
7.2.28 - Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados ao CONTRATANTE a terceiros ou
ao meio ambiente, decorrentes da execução do contrato;
7.2.29 - Disponibilizar equipamentos em quantidades necessárias para garantir a prestação dos serviços nos
horários contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;
7.2.30 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação, sob pena de ser
sustado o pagamento;
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7.2.31 - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao fiscal do CONTRATANTE, por
meio de líder ou diretamente, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom
andamento ou o resultado final dos serviços;
7.2.32 - Manter programa interno de autofiscalização da correta manutenção dos equipamentos, quanto ao
desperdício de papel e demais suprimentos, sob pena de rescisão contratual;
7.2.33 - Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos especialmente quanto à
aquisição e descarte de toner, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos
equipamentos, além de atender as disposições de sua competência estabelecidas na Lei Estadual no 12.300,
de 16/03/2006, quanto à produção, acondicionamento e destinação final de resíduos sólidos;
7.2.34 - Fornecer ao CONTRATANTE a descrição das atividades a serem desempenhadas pela
CONTRATADA no descarte de toner e resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos;
7.2.35 - Garantir
CONTRATANTE;

disponibilidade

para

eventuais

remanejamentos,

mediante

solicitação

do

7.2.36 - Responsabilizar-se pelo gerenciamento e suporte a todo o ambiente de impressão, que inclui todos
os equipamentos, infraestrutura (drivers e configuração, filas de impressão), suprimentos e SLAs
específicos para cada atividade da prestação de serviços;
7.2.37 - Disponibilizar os aplicativos de gerenciamento, inventário e contabilização para o
CONTRATANTE, possibilitando controle de todos os dispositivos e acesso a relatórios gerenciais,
permitindo efetivo controle da operação;
7.2.38 - Preparar e fornecer ao CONTRATANTE uma base de conhecimento de suporte técnico, contendo
todas as informações pertinentes ao atendimento à solução e aos equipamentos fornecidos;
7.2.39 - Configurar o sistema de bilhetagem e suporte ao ambiente de impressão com todas as
funcionalidades listadas nas especificações técnicas dos equipamentos e sistemas fornecidas pelo
CONTRATANTE;
7.2.40 - Garantir, sempre que possível, que os veículos eventualmente envolvidos na execução e
fiscalização dos serviços sejam movidos por fontes de energia que causem o menor impacto ambiental
(etanol ou gás natural veicular – GNV ou elétrico).
7.3 - Quanto à fiscalização da execução dos serviços:
7.3.1 - A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais;
7.3.2 - O CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos
programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no
edital/contrato;
7.3.3 - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos equipamentos, que
não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações
técnicas. As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior
ao estipulado, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE.
7.4 - A CONTRATADA não poderá, durante a vigência desta avença, possuir sócio ou contratar empregado
que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupante de cargo de direção e de assessoramento, de membro ou juiz vinculado ao
CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
8.1 - Sem prejuízo da rescisão prevista na CLÁUSULA 9ª, pelo inadimplemento serão aplicadas as sanções
estabelecidas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 c.c. o artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 e as
previstas na Portaria nº 059/04 – Pres/GP, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e
ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
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9.1 - O presente termo poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante ato da
Presidência e aviso por escrito, independentemente de quaisquer outras formalidades judicial ou
extrajudicial, sem nenhuma indenização à CONTRATADA, seja a que título for, nas seguintes hipóteses:
9.1.1 - Quando se verificar processo de falência, concurso de credores ou insolvência da CONTRATADA,
dissolução da sociedade, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução dos serviços;
a) Se ocorrer manifesta impossibilidade de a CONTRATADA dar cabal e perfeito cumprimento das
obrigações assumidas;
b) Protestos de títulos ou emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem a
insolvência da CONTRATADA;
c) Se a CONTRATADA transferir ou ceder, no todo ou em parte, os direitos e/ou as obrigações decorrentes
do Contrato, sem anuência por escrito do CONTRATANTE;
d) Por razões de interesse do serviço público;
e) Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2 - Rescindido o contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
publicação da rescisão contratual no Diário da Justiça Militar Eletrônico, para recolher os cartões e
periféricos fornecidos para a execução desta avença.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o Foro desta Capital para dirimir as questões oriundas deste Termo.
E por estarem assim acordados, assinam as partes o presente Termo em via eletrônica para os fins nele
descritos.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATO: 285/2018
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Serviços de impressão e reprografia corporativa
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Melo Reis, Usuário Externo, em 21/09/2018, às
12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Orlando Eduardo Geraldi, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, em 24/09/2018, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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