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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

  

CONTRATO Nº 11/2020

PROCESSO Nº 08227.001464/2020-42

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE
SOLUÇÕES PARA GUARDA E ARMAZENAGEM
DE QUALQUER TIPO DE OBJETO, EM
SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA DIVERSOS
TIPOS DE MATERIAIS, FABRICADOS EM
CHAPA E ELEMENTOS EM ALUMÍNIO, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO ARQUIVO NACIONAL E A
EMPRESA SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE
ARMAZENAGEM EIRELI.

A UNIÃO, por intermédio do ARQUIVO NACIONAL – AN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.374.067/0001-47,
com endereço na Praça da República, nº 173, Centro, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada
CONTRATANTE, por intermédio do seu Coordenador-Geral de Administração, Senhor LEANDRO ESTEVES DE
FREITAS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Iden�dade nº 177.466, expedida pela OAB/RJ e do CPF
nº 082.100.737-88, e de outro lado a SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 14.614.329/0001-57, estabelecida à Rua José Hauer, 1.440 - Boqueirão - Curi�ba - Paraná,
CEP.:81.730-400, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor MAURO DARÚ,
brasileiro, divorciado, Representante Legal, portador da Carteira de Iden�dade nº 14.230.101 SSP/SP e do
CPF nº 091.409.948-56, tendo em vista o que consta no Processo nº 08227.001464/2020-42, e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 46/2019,
da Diretoria de Abastecimento da Marinha - UASG 771000 (Processo nº 63079.002515/2019-79), Ata de
Registro de Preços nº 28/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição eventual de soluções para guarda e
armazenagem de qualquer �po de objeto, em sistemas desenvolvidos para diversos �pos de materiais,
fabricados em chapa de aço e elementos em alumínio, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos
no Termo de Referência, anexo do Edital.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, inden�ficado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item Descrição/Especificação Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total

1
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
COMPARTIMENTO
ESTÁTICO:
compartimento estático
composto de paredes,
produzidos em chapa de
aço SAE 1006#20com
várias dobras, ou
estruturas vazadas no
mesmo material, fixados
na estrutura inferior com
120 mm de altura que
serve como apoio,
produzidos em chapa de
aço SAE 1006 #14
dobrada no formato Ü¨,
adicionada de duas
dobras, reforçada com
travessas internas para
fixação no piso.

Em toda a extensão na
altura das paredes ou
estruturas, possuem
pequenos estampos
vazados retangulares a
cada 26mm para encaixe
e regulagem sem
ferramentas dos suportes,
para apoio e travamentos
dos componentes,
proporcionando uma
maior estabilidade e
segurança, com tampo
superior do
compartimento
produzido em chapa de
aço #20 com 30 mm de
altura.

Os compartimentos terão
medidas internas
diferenciadas e variáveis
de 210 a 620 mm (P) X
800 a 1500 mm (L) X
1460 a 2890 mm (H), em

Unidade 30 R$2.190,00 R$65.700,00
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função do tipo e
condições de guarda do
material, compondo em
até dez compartimentos
simples ou duplos na
extensão total e também
configuradas com
01(um) ou 02(dois)
pavimentos de
compartimentos
verticalmente
interligados, com
possíveis combinações
de altura entre o primeiro
e o segundo pavimentos
no limite de até 6 metros
de altura total.

Todas as peças
confeccionadas em aço
passam por tratamento
antiferruginoso através
de processo continuo de
decapagem e
fosfatização, que garante
a ausência de agentes
corrosivos sobre a
superfície da peça
evitando o aparecimento
de pontos de oxidação e
induzidas a secagem,
após tratamento as peças
são pintadas através do
processo eletrostático
com tinta micro
texturizada fosca em cor
clara, a base de resina
hibrido pó para
ambientes abrigados e
poliéster pó para
ambientes desabrigados e
de ação antimicrobiana a
qual inibe a proliferação
de bactérias nas
superfícies pintadas
garantindo um alto nível
de higiene evitando a
presença de micro-
organismos
problemáticos a saúde
este processo é
polimericamente
interligado na
composição da tinta,
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portanto esta proteção
permanece inalterada,
permanecendo ativo ao
longo da vida útil da
tinta, além de não agredir
ao meio ambiente,
atendendo a Norma JIS Z

2801:2010-Japan,
utilizando métodos
qualitativos “Agar
DiffusionMethods” e
quantitativos “Log
reduction”.

2
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
COMPARTIMENTO
DINAMICO:
compartimento dinâmico
composto de paredes,
produzidos em chapa de
aço SAE1006 #20 com
várias dobras, ou
estruturas vazadas no
mesmo material, fixados
na estrutura inferior com
120 mm de altura que
serve como apoio,
produzida em chapa de
SAE1006 #14 dobrada
no formato Ü¨, reforçada
com travessas internas
para sustentação e
afixação das rodas em
aço maciço com duas
abas laterais, que servem
como guias nos trilhos
para sua movimentação
de uma forma alinhada e
segura.

Trilhos em alumínio
extrudado, no formato
meia lua, apoiado em
perfil de 100 mm de
largura, com dispositivo
para encaixe em toda a
sua extensão de mini
rampa antiderrapante,
que permite também a
sua flexibilização ou
movimento para ocultar

Unidade 378 R$2.950,00 R$1.115.100,00
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eventuais calços de
nivelamento nos trilhos.

As rodas são afixadas a
partir de mancais em aço,
dotados de rolamentos
blindados de esferas
rígidas classe 2RS de
modo não requerer
lubrificação.

O acoplamento do tipo
¨cardan¨ nos eixos de aço
maciço de 20 mm as
rodas com tubos
redondos de 1¨e com
sistema de travamento
com parafusos e porcas
autotravantes de aço.

Em toda a extensão na
altura das paredes ou
estruturas, possuem
pequenas estampas
vazadas retangulares a
cada 26mm para encaixe
e regulagem ferramentas
dos suportes, para apoio
e travamentos dos
componentes,
proporcionando uma
maior estabilidade e
segurança, com tampo
superior compartimento
produzido em chapa de
aço #20 com 30 mm de
altura.

Os compartimentos
poderão ter medidas
internas diferenciadas e
variáveis de 210 a 620
mm (P) X 800 a 1500
mm (L) X 1460 a 2890
mm (H), em função tipo
e condições de guarda do
material, compondo em
até dez compartimentos
simples ou duplos na
extensão total, e também
ser configuradas com
01(ou 02(dois)
pavimentos de
compartimentos
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verticalmente
interligados, com
possíveis combinações
de altura entre o primeiro
e o segundo pavimentos
limite de até 6 metros de
altura total.

O compartimento
dinâmico possui sistema
com redução de esforço
através de dupla
transmissão na estrutura
inferior onde as rodas
estão instaladas,
composta por correntes
de ASA 40 e
engrenagens, sendo
ativadas através de
volante em alumínio com
espaço para aplicação de
logo ou outra
identificação, com uma
ou três manoplas
afixadas juntamente com
rolamentos ao volante
para evitar travamento e
proporcionar maior
durabilidade e rigidez.

Trava manual e
individual para cada
compartimento dinâmico
com ativação rápida,
através de botão
acoplado a um pino de
engate ao sistema
movimentação, para
evitar eventuais
acidentes.

Sistema de travamento
total do conjunto através
de uma única chave tetra
ligada ao um mecanismo
de bloqueio que age
diretamente e
automaticamente no
trilho evitando furar o
piso existente.

O compartimento
dinâmico possui sistema
de segurança para evitar
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tombamento acidental na
sua movimentação.

Acabamento frontal do
mecanismo de
movimentação é
independente da
estrutura, confeccionado
em chapa aço dobrada
SAE1006#20 com cantos
chanfrados de fácil
remoção, sem a retirada
do material ou objetos
armazenados. Frisos de
PVC flexível, fixados
nas paredes laterais
(frontais e laterais)
compartimentos, para
absorção de impacto
durante a sua
movimentação e vedação
satisfatória de poeira.
Todas as peças
confeccionadas em aço
passam por tratamento
antiferruginoso através
de processo continuo de
decapagem e
fosfatização, que garante
a ausência de agentes
corrosivos sobre a
superfície da peça
evitando o aparecimento
de pontos de oxidação e
induzidas a secagem,
após tratamento as peças
são pintadas através do
processo eletrostático
com tinta micro
texturizada fosca em cor
clara, a base de resina
hibrido pó para
ambientes abrigados e
poliéster pó para
ambientes desabrigados e
de antimicrobiana a qual
inibe a proliferação de
bactérias nas superfícies
pintadas garantindo um
alto nível de higiene
evitando a presença de
micro-organismos
problemáticos a saúde
este processo é
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polimericamente
interligado na
composição da tinta,
portanto esta proteção
permanece inalterada,
permanecendo ativo ao
longo da vida útil da
tinta, além de não agredir
ao meio ambiente,
atendendo a Norma JIS Z
2801:2010-Japan,
utilizando métodos
qualitativos “Agar
DiffusionMethods” e
quantitativos “Log
reduction”.

4
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
PAINEL FRONTAL
DE ACABAMENTO:
painel independente da
estrutura, confeccionado
em chapa de aço com
opções de ser tripartido,
bipartido ou único, com
cantos chanfrados de
fácil remoção,
permitindo eventuais
manutenções no sistema
de acionamento sem
retirada do acervo, e com
alternativas de
modificações de cores e
acabamento para
harmonizar com o
ambiente instalado.
Todas as peças
confeccionadas em aço
passam por tratamento
antiferruginoso através
de processo continuo de
decapagem e
fosfatização, que garanta
a ausência de agentes
corrosivos sobre a
superfície da peça
evitando o aparecimento
de pontos de oxidação e
induzidas a secagem,
após tratamento as peças
deverão ser pintadas
através do processo

Unidade 29 R$1.150,00 R$33.350,00



25/02/2021 SEI/AN - 0068412 - Contrato

https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=71702&infra… 9/21

eletrostático com tinta
micro texturizada fosca
em cor clara, a base de
resina hibrido pó para
ambientes abrigados e
poliéster pó para
ambientes desabrigados e
de ação antimicrobiana a
qual inibe a proliferação
de bactérias nas
superfícies pintadas
garantindo um alto nível
de higiene evitando a
presença de micro-
organismos
problemáticos a saúde
este processo é
polimericamente
interligado na
composição da tinta,
portanto esta proteção
permanece inalterada,
permanecendo ativo ao
longo da vida útil da
tinta, além de não agredir
ao meio ambiente,
atendendo a Norma JIS Z
2801:2010-Japan,
utilizando métodos
qualitativos “Agar
DiffusionMethods” e
quantitativos “Log
reduction”

5
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
COMPONENTES
ESTÁTICOS (SEM O
USO DE
CORREDIÇAS
TELESCÓPICAS):
superfície plana, tipo
bandeja única, ou
qualquer outro tipo de
componente sem o uso
de corrediça telescópica,
em formatos e
capacidades compatíveis
com as do
compartimento,
confeccionada em chapa
de aço SAE 1006#20,
com até 30 mm de altura,

Unidade 2450 R$152,00 R$372.400,00
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com suportes individuais
que permitem o total
travamento no
compartimento,
proporcionando
estabilidade e segurança.
Sua instalação ocorre
sem o uso de parafusos e
porcas, e sua regulagem
interna a cada 26 mm
sem o auxílio de
ferramentas.

Todas as peças
confeccionadas em aço
passam por tratamento
antiferruginoso através
de processo continuo de
decapagem e
fosfatização, que garante
a ausência de agentes
corrosivos sobre a
superfície da peça
evitando o aparecimento
de pontos de oxidação e
induzidas a secagem,
após tratamento as peças
são pintadas através do
processo eletrostático
com tinta micro
texturizada fosca em cor
clara, a base de resina
hibrido pó para
ambientes abrigados e
poliéster pó para
ambientes desabrigados e
de ação antimicrobiana a
qual inibe a proliferação
de bactérias nas
superfícies pintadas
garantindo um alto nível
de higiene evitando a
presença de micro-
organismos
problemáticos a saúde
este processo é
polimericamente
interligado na
composição da tinta,
portanto esta proteção
permanece inalterada,
permanecendo ativo ao
longo da vida útil da
tinta, além de não agredir
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ao meio ambiente,
atendendo a Norma JIS
Z2801:2010-Japan,
utilizando métodos
qualitativos “Agar
DiffusionMethods” e
quantitativos “Log
reduction”.

6
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
COMPONENTES
DINÂMICOS (COM O
USO DE
CORREDIÇAS
TELESCÓPICAS):
quadro corrediço para
pastas suspensas com
puxador em toda a sua
extensão, confeccionado
em chapa de aço SAE
1006#20 com
dobramentos para
reforço estrutural, com
paredes frontal, laterais e
posterior soldadas para
configuração de peça
única, dotada de um par
de trilhos telescópicos
nas laterais externas (um
de cada lado) inseridos
em capas de chapa
metálica para encaixe nas
paredes laterais do
compartimento,
proporcionando
profundidade útil interna
de 975 mm; ou opção de
mesa de apoio
(consulta),superfície
plana horizontal dotada
de corrediças
telescópicas, com largura
e profundidade
compatíveis com as
dimensões do
compartimento, utilizada
para consultas e
anotações no interior do
vão operacional, ou
qualquer outro tipo de
componente com o uso
de corrediça telescópica

Unidade 12 R$240,00 R$2.880,00
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necessário e
desenvolvido para
armazenamento
adequando dos objetos
existentes. Instalada sem
uso de parafusos e
porcas, sendo
posicionada
verticalmente em
intervalos de 26 mm com
engates laterais
encaixados na estrutura
interna dos
compartimentos sem a
necessidade de uso de
ferramentas.

Todas as peças
confeccionadas em aço
passam por tratamento
antiferruginoso através
de processo continuo de
decapagem e
fosfatização, que garanta
a ausência de agentes
corrosivos sobre a
superfície da peça
evitando o aparecimento
de pontos de oxidação e
induzidas a secagem,
após tratamento as peças
são pintadas através do
processo eletrostático
com tinta micro
texturizada fosca em cor
clara, a base de resina
hibrido pó para
ambientes abrigados e
poliéster pó para
ambientes desabrigados e
de ação antimicrobiana a
qual inibe a proliferação
de bactérias nas
superfícies pintadas
garantindo um alto nível
de higiene evitando a
presença de micro-
organismos
problemáticos a saúde
este processo é
polimericamente
interligado na
composição da tinta,
portanto esta proteção
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permanece inalterada,
permanecendo ativo ao
longo da vida útil da
tinta, além de não agredir
ao meio ambiente,
atendendo a Norma JIS Z

2801:2010Japan,
utilizando métodos
qualitativos “Agar
DiffusionMethods” e
quantitativos “Log
reduction”

7
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
CAIXA PARA
CONFIGURAÇAO DE
GAVETAS (COM O
USO DE
CORREDIÇAS
TELESCÓPICAS):
caixa confeccionada em
chapa de aço SAE
1006#20, com o lado
posterior e anterior e as
laterais e fundos
fechados por processo de
dobra e soldagem, para
encaixe por acomodação
nos quadros retráteis, a
fim de configurar gavetas
para armazenamento ou
guarda de qualquer tipo
de material. Dotadas de
cavidades para ajustes os
divisores internos com
intervalos laterais de 100
em 100mm de forma
manual sem a utilização
de ferramentas. Em
dimensões, formato e
capacidade compatíveis
com as do
compartimento, com
variação de altura de 70 a
300 mm dependendo o
tipo de objeto. Todas as
peças confeccionadas em
aço passam por
tratamento
antiferruginoso através
de processo continuo de

Unidade 12 R$300,00 R$3.600,00
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decapagem e
fosfatização, que garante
a ausência de agentes
corrosivos sobre a
superfície da peça
evitando o aparecimento
de pontos de oxidação e
induzidas a secagem,
após tratamento as peças
são pintadas através do
processo eletrostático
com tinta micro
texturizada fosca em cor
clara, a base de resina
hibrido pó para
ambientes abrigados e
poliéster pó para
ambientes desabrigados e
de ação antimicrobiana a
qual inibe a proliferação
de bactérias nas
superfícies pintadas
garantindo um alto nível
de higiene evitando a
presença de micro-
organismos
problemáticos a saúde
este processo é
polimericamente
interligado na
composição da tinta,
portanto esta proteção
permanece inalterada,
permanecendo ativo ao
longo da vida útil da
tinta, além de não agredir
ao meio ambiente,
atendendo a Norma JIS Z
2801:2010-Japan,
utilizando métodos
qualitativos “Agar
DiffusionMethods” e
quantitativos “Log
reduction”.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será a par�r da apresentação do Cronograma
especificando as seguintes datas: fabricação, entrega, montagem e instalação dos mobiliários (a ser anexado
a este contrato), e o prazo de garan�a de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento defini�vo dos
mobiliários, não podendo ser prorrogado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
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3.1. O valor total da contratação é de R$1.593.030,00 (hum milhão, quinhentos e noventa e três
mil e trinta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200247

Fonte: 0144000000

Programa de Trabalho: 189984

Elemento de Despesa: 449052

PI: AN99FLDAR20

Nota de Empenho: 2020NE800282

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

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

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de
2018.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes 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.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária
para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo



25/02/2021 SEI/AN - 0068412 - Contrato

https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=71702&infr… 16/21

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no
âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar 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
per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos. 

5.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efe�va 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 SICAF. 

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. 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.

5.13. 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 efe�vo 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 efe�vo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)                    I = (6/100)/365                    I  = 0,00016438                    TX = Percentual da taxa
anual = 6%

       

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O prazo de entrega dos bens será aquele especificado no cronograma, em horário de
expediente no seguinte endereço:

7.1.1. Arquivo Nacional: Azeredo Cou�nho, 77 – Bloco F, Depósito 405 – Centro - Rio de Janeiro.
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7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de (30) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de
(10) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de (15) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento
do prazo.

7.5. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento defini�vo;

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de validade;

10.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da
relação da rede de assistência técnica autorizada;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.3. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

10.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significa�vos para a Contratante;

11.2.2. multa moratória de 15% (quinze por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da
parcela inadimplida;

11.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va no subitem 11.1 deste Contrato.
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11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

11.4.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

11.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra�cados.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do
Código Civil.

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização – PAR.

11.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

11.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
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da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/1993.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido e achado de
acordo, o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Esteves de Freitas, Coordenador-Geral de
Administração, em 16/12/2020, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Mauro Daru, Usuário Externo, em 17/12/2020, às 10:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0068412 e o
código CRC DE0FBB7B.

Referência: Processo nº 08227.001464/2020-42 SEI nº 0068412
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