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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE `IANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

TERMO DE CONTRATO N9 57/2019

cONTRATO DE PRESTAÇÃO DE sERviçOs DE
D|G|TAL|zAçÃO DE DOCUMENTOS QUE
cONsTlTUEM As PAsTAs EUNcioNAIs Dos
sERviDOREs DA UFRJ, QUE ENTRE si cELEBRAM A
uNIvERsIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA FoKUs INFORMÁTICA E
MlcROFiLMAc-¡EM EIRELI.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Pedro Calmon, 550,

Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901, inscrita no

CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato sendo representada pelo Pró-Reitor de Gestão e

Governança, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegação de competência determinada pela

Portaria n9 4.925 de 12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ/MF

sob o ng 05.399.623/0001-00, sediada em SPLM Conjunto 3 - Lote 10 - Núcleo Bandeirantes, em

Brasília/DF, CEP 71.732-030, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.

Clelson Amarildo de Araújo, portador da Carteira de Identidade n9 3078338 expedida por SSP/MG, e

CPF n2 488.924.756-49, tendo em vista o que consta no Processo n9 23079.027965/2018-79 e em
observância às disposições da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei ng 10.520, de 17 de julho de

2002, do Decreto n'-' 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e da Instrução Normativa SEGES/MPOG ng 5, de

26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão ng

07/2018, gerenciado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão -_ Central de

Compras - UASG 201057, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de digitalização de documentos de

Assentamento Funcional Digital (AFD), no que tange o acervo físico legado, para a Universidade

Federal do Rio de Janeiro, de modo a atender o escopo do projeto de Assentamento Funcional Digital

(AFD), especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão n9 7/2018, assim como a

proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Objeto da Contratação conforme ANEXO.



z. cLÁusuLA sEGuNDA-vIGÊNciA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 28 (vinte e oito) meses, conforme fixado em
Edital, com inicio na data de 04/12/2019 e encerramento em 03/04/2021, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

2.3. O contrato e seus aditivos somente terão eficácia após a publicação de seu resumo na imprensa
oficial, nos termos do ANEXO VII-G, item 4, da IN ng 05/2017.

a. cLÁusuLA TEncHRA - PREÇO
3.1.0 valor total estimado da contratação é de R$ 608.604,35 (seiscentos e oito mil, seiscentos e

quatro reais e trinta e cinco centavos).

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.

3.3.0 valor acima é meramente estimativa, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de fornecimentos efetivamente realizados.

4. cLÁusuLA QUARTA - ooTAçÃo oRçAMeNTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 108355

Elemento de Despesa: 339039

Pl: VDOOOGOIPJN

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correção à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
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5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se no
Termo de Referência.

6. cLÁusuLA sexTA - REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INPC.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera' contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 30.430,22 (trinta mil quatrocentos e trinta reais
e vinte e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez)
dias contados a partir da data de assinatura do contrato, observadas as condições previstas no Edital,

com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a

cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da lN SEGES/MPOG n.

5/2017.

8. CLÁUSULA OITAVA- REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão

empresados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo

do Edital.

9. cLÁusuLA oÉc|MA - oBmGAçóEs oA coNTRATANTE E DA coNTRATAoA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,

anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nQ

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicação

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando~se à CONTRATADA o

direito à prévia e ampla defesa.



11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei ng 8.666, de 1993.

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

11.4.1. Balanço dos eventos contratuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.42. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.43. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução dos fornecimentos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - AITERAçõÉs

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN n9 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA e' 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dos cAsos oMIssos
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n9
8.666, de 1993, na Lei n9 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,

segundo as disposições Contidas na Lei ng 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.

15. cLÁusuLA DÉCIMA sExTA - PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário

Oficial da União, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

15. cLÁusULA DÉCIMA sÉTIMA - Fono
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o

da Seção Judiciária do Rio de Janeiro -Justiça Federal.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em O3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, val assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2019.
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rsídade Federal do Rio de JaneiroUni

Contratante

Clelson marildo de Araú'

Fokus Infor tica e Microfilmagem EireIi

Contratada

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE

Nomez Air/4 Emb/y fimjm W' gouw Maq/.TO

CPF= 0010 «2% 11°/ f 56
Assinat [y ç

TESTEMUNHA DA CONTRATAD

Nome:

CPF:

Assinatura:



ANEXO

Objeto da Contratação

Lote Item Estado Páginas Valor Unitário Valor Total Estimado
3 3 Rio de Janeiro 5.583.526 RS 0,1090 RS 608.604,35


