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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

  

CONTRATO Nº 17/2020

PROCESSO Nº 0008227.000025/2019-89

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
ATENDIMENTO TÉCNICO ON-SITE, NA MODALIDADE
8X5X365, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS/COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PARA
STORAGES E SERVIDORES LOCALIZADOS NA SEDE DO
ARQUIVO NACIONAL NO RIO DE JANEIRO/RJ, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO ARQUIVO NACIONAL E A EMPRESA AMÉRICA
TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E
ELETROELETRÔNICOS LTDA.

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 AMÉRICA TECNOLOGIA DE
INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.926.223/0001-60, estabelecida à SHCN CL QD.213
BLOCO C - SALAS 201 A 203, 220 - ASA NORTE, Brasília/DF, CEP.:70.872-530, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor WANDERSON PEDROSA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Sócio Administrador, portador da Carteira
de Iden�dade nº 10115224-7 IFP/RJ e do CPF nº 074.350.157-84, tendo em vista o que consta no Processo nº
08227.000025/2019-89, 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; do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de
2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 7/2020, mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preven�va e corre�va, com atendimento técnico on-site, na modalidade 8x5x365, com fornecimento e subs�tuição
de peças/componentes e acessórios, para Storages e Servidores, localizados na sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro - RJ,
garan�ndo o pleno funcionamento e operação, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

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. A Contratada terá a obrigação de manter, durante toda a execução contratual, a compa�bilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas, nos termos do inciso XIII do Art.
55 da Lei. 8.666/93.

1.4. A assinatura do presente Contrato está condicionada as consultas ao SICAF, CEIS, LISTA DE INIDONEOS/TCU,
CADIN, CNDT E CNJ.

1.5. Objeto da contratação:
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GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTIDADE VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

2 15

Manutenção preven�va e corre�va de
Storage EMC VNX 5300 – 208TB 125
Discos, NLSAS, SAS e SSD com 2
controladoras e 5 gavetas em 1 frame. 

Mês 12 R$2.500,00 R$30.000,00

2 16

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção Storage EMC VNX
5300 – 208TB 125 Discos, NLSAS, SAS e
SSD com 2 controladoras e 5 gavetas
em 1 frame (saldo anual es�mado que
somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição
de materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$500,00 R$6.000,00

2 17

Manutenção preven�va e corre�va de
Storage EMC VNX 5700 – 500TB 200
Discos, NLSAS e SAS com 2
controladoras e 15 gavetas em 2
frames.

Mês 12 R$3.500,00 R$42.000,00

2 18

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Storage EMC VNX
5700 –500TB 200 Discos, NLSAS e SAS
com 2 controladoras e 15 gavetas em 2
frames (saldo anual es�mado que
somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$550,00 R$6.500,00

2 19

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R710, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 2,93Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 300GB 15k.
Iden�ficação/Service tag:
Navi/4C4R5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 20

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R710, c/ Processador Intel Xeon 1 x
2,93Ghz, 16 GB de memória, HD 2x
300GB 15k. Iden�ficação/Service tag:
Navi/4C4R5P1. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 21 Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R610, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16 GB de
memória, HD 3x 500GB 7.2k.

Mês 12 R$75,00 R$900,00
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Iden�ficação/Service tag:
Altarf/B5GP5P1.

2 22

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R610, c/ Processador Intel Xeon 1 x
3,33Ghz, 16 GB de memória, HD 3x
500GB 7.2k. Iden�ficação/Service tag:
Altarf/B5GP5P1. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 23

Manutenção preven�va e corre�va
de Servidor Dell PE R610, c/
Processador Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16
GB de memória, HD 3x 500GB 7.2k.
Iden�ficação/Service tag:
Lyra/G5GP5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 24

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Dell PE R610, c/
Processador Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16
GB de memória, HD 3x 500GB 7.2k.
Iden�ficação/Service tag:
Lyra/G5GP5P1. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 25

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE 2950, c/ Processador
Intel Xeon 5160, 1 x 3,00Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
Procyon/JCXRMC1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 26

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
2950, c/ Processador Intel Xeon 5160,
1 x 3,00Ghz, 16 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
Procyon/JCXRMC1. (saldo anual
es�mado que somente será u�lizado
em caso de necessidade de
troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 27

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW008/BRC7519DCX.

Mês 12 R$75,00 R$900,00
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2 28 Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW008/BRC7519DCX.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 29

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW007/BRC7519DCW.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 30

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW007/BRC7519DCW.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 31

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW006/BRC7519DD4.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 32

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW006/BRC7519DD4.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 33

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW005/BRC7519DCY.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 34 Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL

Ano 1 R$30,00 R$360,00
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360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW005/BRC7519DCY.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

2 35

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW004/BRC7519DD3.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 36

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW004/BRC7519DD3.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 37

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW003/BRC7519DD1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 38

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW003/BRC7519DD1.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 39

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW002/BRC7519DD2.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 40 Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x

Ano 1 R$30,00 R$360,00
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300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW002/BRC7519DD2.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

2 41

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor HP DL 360, c/ Processador 2 x
Intel Xeon e5- 2630 v4, 128 GB de
memória, HD 2x 300GB 10k.
Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW001/BRC7519DD0.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 42

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor HP DL
360, c/ Processador 2 x Intel Xeon e5-
2630 v4, 128 GB de memória, HD 2x
300GB 10k. Iden�ficação/Service tag:
SRV_HP_RJO_VMW001/BRC7519DD0.
(saldo anual es�mado que somente
será u�lizado em caso de necessidade
de troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 43

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor IBM X3650 M4, c/
Processador 2x Intel(R) Xeon(R) CPU
E5- 2630 0 @ 2.30GHz, 48 GB de
memória, HD 4x 300GB.
Iden�ficação/Service tag:
Hadar/TR026P8.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 44

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor IBM
X3650 M4, c/ Processador 2x Intel(R)
Xeon(R) CPU E5- 2630 0 @ 2.30GHz,
48 GB de memória, HD 4x 300GB.
Iden�ficação/Service tag:
Hadar/TR026P8. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 45

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R710, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 300GB 15k.
Iden�ficação/Service tag:
Skat/5C4R5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 46 Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R710, c/ Processador Intel Xeon 1 x
3,33Ghz, 16 GB de memória, HD 2x

Ano 1 R$30,00 R$360,00
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300GB 15k. Iden�ficação/Service tag:
Skat/5C4R5P1. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

2 47

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R710, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 300GB 15k.
Iden�ficação/Service tag:
Sabik/6C4R5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 48

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R710, c/ Processador Intel Xeon 1 x
3,33Ghz, 16 GB de memória, HD 2x
300GB 15k. Iden�ficação/Service tag:
Sabik/6C4R5P1. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 49

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R710, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 2,93Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 300GB 15k.
Iden�ficação/Service tag:
Tejat/8C4R5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 50

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R710, c/ Processador Intel Xeon 1 x
2,93Ghz, 16 GB de memória, HD 2x
300GB 15k. Iden�ficação/Service tag:
Tejat/8C4R5P1. (saldo anual es�mado
que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 51

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R710, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 2,93Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 300GB 15k.
Iden�ficação/Service tag:
Izar/7C4R5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 52 Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R710, c/ Processador Intel Xeon 1 x
2,93Ghz, 16 GB de memória, HD 2x
300GB 15k. Iden�ficação/Service tag:
Izar/7C4R5P1. (saldo anual es�mado

Ano 1 R$30,00 R$360,00
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que somente será u�lizado em caso de
necessidade de troca/subs�tuição de
materiais ou peças, conforme
condições especificadas no Termo de
Referência).

2 53

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R610, c/ Processador
Intel Xeon x5680 3.33GHz, 16 GB de
memória, HD 2x 500GB 7.2k.
Iden�ficação/Service tag:
Hercules/16GP5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 54

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R610, c/ Processador Intel Xeon x5680
3.33GHz, 16 GB de memória, HD 2x
500GB 7.2k. Iden�ficação/Service tag:
Hercules/16GP5P1. (saldo anual
es�mado que somente será u�lizado
em caso de necessidade de
troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 55

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R610, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16 GB de
memória, HD 3x 500GB 7.2k.
Iden�ficação/Service tag:
Acrux/D5GP5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 56

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R610, c/ Processador Intel Xeon 1 x
3,33Ghz, 16 GB de memória, HD 3x
500GB 7.2k. Iden�ficação/Service tag:
Acrux/D5GP5P1. (saldo anual
es�madoque somente será u�lizado
em caso denecessidade de
troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 57

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R610, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16 GB de
memória, HD 2x 500GB 7.2k.
Iden�ficação/Service tag:
Plutão/J5GP5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 58 Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R610, c/ Processador Intel Xeon 1 x
3,33Ghz, 16 GB de memória, HD 2x
500GB 7.2k. Iden�ficação/Service tag:
Plutão/J5GP5P1. (saldo anual
es�mado que somente será u�lizado
em caso de necessidade de

Ano 1 R$30,00 R$360,00
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troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

2 59

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor Dell PE R610, c/ Processador
Intel Xeon 1 x 3,33Ghz, 16 GB de
memória, HD 3x 500GB 7.2k.
Iden�ficação/Service tag:
Caldene/95GP5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 60

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor Dell PE
R610, c/ Processador Intel Xeon 1 x
3,33Ghz, 16 GB de memória, HD 3x
500GB 7.2k. Iden�ficação/Service tag:
Caldene/95GP5P1. (saldo anual
es�mado que somente será u�lizado
em caso de necessidade de
troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

2 61

Manutenção preven�va e corre�va de
Servidor IBM X3550 M2, c/
Processador Intel 1 x Intel Xeon X5570,
08 GB de memória, HD 2x 146GB.
Iden�ficação/Service tag:
Arneb/95GP5P1.

Mês 12 R$75,00 R$900,00

2 62

Fornecimento de materiais e peças
para manutenção do Servidor IBM
X3550 M2, c/ Processador Intel 1 x
Intel Xeon X5570, 08 GB de memória,
HD 2x 146GB. Iden�ficação/Service
tag: Arneb/95GP5P1. (saldo anual
es�mado que somente será u�lizado
em caso de necessidade de
troca/subs�tuição de materiais ou
peças, conforme condições
especificadas no Termo de Referência).

Ano 1 R$30,00 R$360,00

   TOTAL GRUPO 2 R$9.360,00 R$112.320,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, com início em 04/01/2021 e encerramento em
04/01/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial
para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con�nuada;  

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham
sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do
serviço;  

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;  

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
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2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais), perfazendo o valor total de
R$ 112.320,00 (cento e doze mil, trezentos e vinte reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
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.

3.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos
quan�ta�vos de serviços efe�vamente prestados.

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: 0100000000

Programa de Trabalho: 172309

Elemento de Despesa: 339040

PI: AN999LTIN20

Nota de Empenho: 2020NE800318

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO     

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, observados os níveis de serviço estabelecidos no subitem 8.3.1 do Termo de Referência. Em caso de atraso no
prazo de atendimento dos serviços será feita a glosa proporcional.

5.2. 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/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo do serviço, conforme o Termo de
Referência.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emissão;

5.6.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

5.6.4. o período de prestação dos serviços;

5.6.5. cumprimento dos níveis de serviço constantes do subitem 8.3 do Termo de Referência;

5.6.6. o valor a pagar; e

5.6.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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.

5.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
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que a Contratada:

5.8.1. não produziu os resultados acordados;

5.8.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com
qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

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

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

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

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. 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.

5.15. 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.

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

5.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista
no ar�go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

5.18. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro
societário servidor público da a�va do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

5.19. 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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

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

          I = 0,00016438

          TX = Percentual da taxa anual = 6%  

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO     

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

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos e Tecnologia da Informação – ICTI, consoante o que
determina a Portaria nº. 6.432/2018/ICTI, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos
financeiros do úl�mo reajuste.
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6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
defini�vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5.  Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser
u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi�vo.

6.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO     

7.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução, tendo em vista que a prestação dos serviços em tela não
envolvem dedicação exclusiva de mão de obra.

7.2. A CONTRATADA deverá garan�r a qualidade dos serviços prestados e por consequência a confiabilidade e
disponibilidade dos equipamentos constantes do Termo de Referência e seus sistemas integrados, subs�tuição de peças e
equipamentos durante toda a vigência do contrato.

7.3. A CONTRATADA, quando necessária a subs�tuição, deverá fornecer peças, equipamentos e materiais, livres de
defeitos, obrigando-se a garan�-los pelo prazo de mínimo 12 (doze) meses para peças novas, de primeiro uso, e de, no mínimo,
90 (noventa) dias para peças recondicionadas.

7.4. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de para manutenção preven�va - Periodicidade de Execução
dos Serviços, informando uma previsão de possíveis datas.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO    

8.1. O contrato será acompanhado de forma presencial através de inspeções con�nuas e avaliação dos serviços através
da metodologia de avaliação descrita no TERMO DE REFERÊNCIA.

8.2. A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 e art. 73, ambos da Lei nº 8.666/93, será acompanhada e
fiscalizada por servidor (es) da COTIN, especificamente designado(s) mediante Portaria, anotando, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, e atestará as Notas Fiscais/Faturas apresentadas, para fins de pagamento.

8.3. Para o acompanhamento e fiscalização do Contrato serão u�lizadas as disposições con�das na legislação
per�nente ao tema.

8.4. Cabe ao AN manter profissionais capacitados a gerir e fiscalizar tecnicamente a prestação do serviço.

8.5. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS:

8.5.1. Os prazos de solução dos chamados serão controlados de acordo com as definições a seguir:

CLASSIFICAÇÃO
DA DEMANDA

NÍVEL E
SEVERIDADE

PRAZO DE
INÍCIO DO

ATENDIMENTO
(PIA)

PRAZO DE
RESOLUÇÃO

DO
CHAMADO

(PRC)

PRAZO DE
CONCLUSÃO

DO
ATENDIMENTO
(PCA) = (PIA) +

(PRC)

MULTA
PERCENTUAL

POR HORA
EXCEDENTE

AO PRAZO DE
CONCLUSÃO

DO
ATENDIMENTO

(PCA)

LIMETE
DE

MULTA
(EM

HORAS)

VALOR DE
REFERÊNCIA

ALTA 1 Até 2 HORAS Até 4
HORAS Até 6 HORAS 0,10% 24

HORAS
Valor Total

do Contrato

MÉDIA 2 Até 4 HORAS Até 8
HORAS Até 12 HORAS 0,03% 36

HORAS
Valor Total

do Contrato

BAIXA 3 Até 12 HORAS Até 24
HORAS Até 36 HORAS 0,01% 48

HORAS
Valor Total

do Contrato
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8.5.2. Os prazos descritos no subitem 8.5.1 serão suspensos nas hipóteses em que houver necessidade de manifestação
por parte da fiscalização do contrato. Após ciência da CONTRATADA a respeito da referida manifestação realizada pelo Arquivo
Nacional, a contagem dos prazos será retomada.

8.5.3. Com referência aos equipamentos servidores, caso haja necessidade de importação de peças não disponíveis no
mercado nacional, manifestação esta que deverá constar do laudo técnico, os prazos descritos no subitem 8.5.1 serão suspensos
por até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de aprovação do orçamento apresentado pela CONTRATADA a fiscalização do
contrato, quando então serão retomados.

8.5.4. As condições estabelecidas no subitem 8.5.3. não se aplicam aos equipamentos Storages, dada a cri�cidade dos
mesmos para o Arquivo Nacional.

8.5.5. Atendimento a Demanda de Prioridade ALTA(1):

8.5.5.1. É aplicado quando há a indisponibilidade total ou frequente dos equipamentos constantes do Termo de
Referência fornecidos pela CONTRATADA, causando impacto para usuários finais e quando há instabilidade no funcionamento da
solução causando impacto para usuários finais, perda de redundância ou impossibilidade de efetuar novas configurações ou
diagnós�cos;

8.5.5.2. Servidor de produção ou storage está parado e nenhuma solução imediata está disponível;

8.5.5.3. Todos ou uma parte substancial dos dados do sistema de missão crí�ca estão sob risco de perda ou corrupção;

8.5.5.4. Ambiente apresenta perda substancial de serviço;

8.5.5.5. As operações de negócio foram severamente interrompidas.

8.5.6. Atendimento a Demanda de Prioridade MÉDIA (2):

8.5.6.1. É aplicado quando há indisponibilidade de alguma funcionalidade dos equipamentos constantes desse Termo de
Referência ou ocorrência de evento causando impacto limitado para usuários finais;

8.5.6.2. Ocorre quando uma funcionalidade importante é severamente prejudicada;

8.5.6.3. Operações podem con�nuar de forma restrita, apesar da produ�vidade a longo prazo poder ser adversamente
afetada;

8.5.6.4. Instalações adicionais estão afetadas;

8.5.6.5. Uma solução temporária está disponível.

8.5.7. Atendimento a Demanda de Prioridade BAIXA (3):

8.5.7.1. Esse nível de severidade é aplicado para a instalação, configuração, upgrade/update e esclarecimentos técnicos
rela�vos ao uso e aprimoramento do so�ware;

8.5.7.2. Envolve perda parcial ou não-crí�ca da funcionalidade do so�ware;

8.5.7.3. Operação de alguns componentes de so�ware está prejudicada, mas permite que o usuário con�nue a usar o
so�ware;

8.5.7.4. Instalação inicial está em risco mínimo;

8.5.7.5. Refere-se a questões de uso geral;

8.5.7.6. Erros na documentação;

8.5.7.7. A CONTRATADA deverá solucionar os chamados no PRAZO MÁXIMO DE 24 (vinte e quatro) HORAS após início do
atendimento;

8.5.7.8. No caso de ultrapassar qualquer um dos prazos determinados nos itens anteriores, bem como no subitem 7.4.33
do Termo de Referência, a CONTRATADA estará sujeita ao pagamento de multa e ou glosa na fatura proporcional ao atraso.

8.5.8. BENEFÍCIOS E RESULTADOS ESPERADOS

8.5.8.1. Implantação de serviço para resolução de qualquer problema nos equipamentos de datacenter da ins�tuição.

8.5.8.2. Atualização dos firmware e so�wares necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos atualmente
instalados no ambiente computacional do AN.

8.5.8.3. Subs�tuição de peças/componentes defeituosos.

8.5.8.4. Aumento da qualidade dos serviços.

8.5.8.5. Atendimento às diretrizes de sustentabilidade ambiental por intermédio do descarte sustentável de peças e
componentes subs�tuídos.
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8.5.9. TRANSIÇÃO CONTRATUAL

8.5.9.1. Imediatamente após a assinatura do contrato, o GESTOR DO CONTRATO, convocará o REPRESENTANTE LEGAL
juntamente com o PREPOSTO da CONTRATADA para a reunião inicial, na qual serão tratados os seguintes assuntos:

8.5.9.2. Assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO;

8.5.9.3. Esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre o Órgão e a CONTRATADA;

8.5.9.4. Entrega dos documentos que compõem os padrões em uso no AN;

8.5.9.5. Esclarecimentos acerca dos ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS previstos no Termo de Referência;

8.5.9.6. Esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Órgão, tais como: horário de trabalho, regimento interno do
Órgão, forma de acesso dos colaboradores da CONTRATADA às dependências do Arquivo Nacional e demais informações
per�nentes;

8.5.9.7. Demais assuntos relevantes para o início do contrato pela CONTRATADA;

8.5.9.8. Essa reunião será registrada em ata, documento que deverá ser assinado por todos os presentes e que passará a
integrar o processo do contrato.

8.5.9.9. Entrega de Pendências: Arquivo Nacional. Praça da República 173, Bloco “F”, Sala F3-02, CEP: 20211- 350 – Rio de
Janeiro – RJ.

8.5.10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.5.10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5.10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.

8.5.10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no
Termo de Referência.

8.5.10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar�go
65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5.10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

8.5.10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993.

8.5.10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a
aplicação de sanções administra�vas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5.10.8. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven�va, ro�neira
e sistemá�ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas a�vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

8.5.10.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u�lizará o Instrumento de
Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento subs�tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
a�vidades contratadas; ou

b) deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com
qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

8.5.10.10. A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação
dos serviços.
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8.5.10.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

8.5.10.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o
caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.5.10.13. Em hipótese alguma, será admi�do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.5.10.14. A CONTRATADA poderá apresentar jus�ficava para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que
poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.5.10.15. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

8.5.10.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

8.5.10.17. A conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na
proposta, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE     

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e
os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as
mais adequadas.

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de
recepção e apoio ao usuário;

9.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

9.9. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas.

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA     

10.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas no Termo de Referência e
em sua proposta.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado à União ou à en�dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

10.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.

10.5. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a
empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relava à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta
relava aos tributos federais e à Dívida Ava da União; 3) cer�dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Negava de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente
que se verifique no local dos serviços.

10.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

10.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução
dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.11. Promover a organização técnica e administrava dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.

10.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações
dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
execu�vos que fujam às especificações do memorial descri�vo.

10.14. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

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

10.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

10.17. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

10.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta.

10.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança
da Contratante.

10.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS     

11.1. Comete infração administrava 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;
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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; ou

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 escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa�vos para o serviço contratado;

11.2.2. Multa de:

11.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no atendimento das demandas
de baixo impacto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.2.2. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no atendimento das demandas
de médio impacto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.2.3. 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no atendimento das demandas
de alto impacto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.2.4. 05% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto nos subitens acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.2.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.2.2.6. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo;

11.2.2.7. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2.2.8. 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, tendo a penalidade aplicação restrita ao órgão
ou en�dade que a aplicou.

11.2.2.9. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

11.2.2.10. 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.

11.2.2.11. 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.

11.2.2.12. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORREESPONDÊNCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
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 INFRAÇÃO  
ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,
por serviço e por dia; 02

 Para os itens a seguir, deixar de:  

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do
órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

6
Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

01

7

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência.

03

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

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

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

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

11.2.4. 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.

11.2.5. 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 Ava da União e
cobrados judicialmente.

11.2.6. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.2.7. 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.

11.2.8. 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.

11.2.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administrava
�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 remedas 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.

11.2.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administravas 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.

11.2.11. 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.

11.2.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
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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 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 e precedidos de autorização da autoridade
competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como 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, bem como do
ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

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 aplicáveis 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 8.666/93.

 

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 Wanderson Pedrosa dos Santos, Usuário Externo, em 30/12/2020, às 10:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Esteves de Freitas, Coordenador-Geral de Administração, em 30/12/2020,
às 11:08, 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 0070977 e o código CRC 11E44147.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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