TERMO DE APOSTILAMENTO I
PROCESSO SEI nº. CIJ.01023/2020
CONTRATO nº 239/2020

OBJETO: Prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de locação de 06 (seis)
impressoras multifuncionais monocromáticas e 02 (duas) impressoras laser colorida, com serviços de
instalação física, configuração e prestação de serviço de suporte técnico, de acordo com as
especificações apresentadas no Termo de Referência.

Fornecedor: Xerografia Informática Ltda
I - Diante da solicitação de reajuste contratual pelo fornecedor Xerografia Informática Ltda e,
considerando a negociação do percentual pleiteado, conforme documento SEI nº 0121702, fica autorizado
o reajuste de preço, nos termos da cláusula sexta, item 6.12, do CONTRATO no importe de
4,5%, retroativo ao mês de agosto de 2021.

II - O valor global estimado do contrato, a partir da competência Agosto de 2021, passa a ser de
R$35.085,60 (trinta e cinco mil oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

III - O valor mensal estimado, referente ao saldo das 12 parcelas, passa a ser de R$1.494,07 (um mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e sete centavos).

IV - Fica autorizado o pagamento da diferença retroativa, relativo às competências de agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2021, no importe de R$321,70 (trezentos e vinte e um reais e setenta
centavos).

V - A Nota Fiscal da Contratada referente ao mês de janeiro de 2022, com vencimento em fevereiro de
2022, deverá conter, de forma discriminada e em item separado, o valor relativo a diferença prevista no
item IV deste termo.

VI - Ficam ratificadas e inalteradas todas as cláusulas do Contrato nº 239/2021 firmado em 10 de
agosto de 2020 que não colidirem com este termo.
Documento assinado eletronicamente por Celso Monteiro da Silva, Diretor Presidente Interino, em
07/01/2022, às 16:20, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0121766 e o código CRC B269D253.
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