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TERMO DE CONTRATO nº 024/SMC-G/2021 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 044-SMC-G-2021 
PROCESSO: 6025.2020/0000145-9 
OFERTA DE COMPRA nº 801003801002021OC00073 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
OBJETO: Contratação de empresa para digitalização in loco de um conjunto documental, com 

geração de arquivos mestres e arquivos derivados para consulta, bem como a gravação 
desses arquivos em meio magnético para entrega do serviço, pertencente ao Departamento 
do Arquivo Histórico Municipal (AHM), conforme Termo de Referência que integra o Edital de 
Licitação do presente Pregão Eletrônico como Anexo II. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA/ ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL - AHM. 

CONTRATADA: INFORDINÂMICA TECNOLOGIA EIRELI 

VALOR DO CONTRATO: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) 

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 25.10.13.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00 

NOTA DE EMPENHO: 75.717/2021 
 
Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de São Paulo, por meio de Secretaria Municipal de Cultura/Arquivo Histórico 
Municipal, e a empresa Infordinâmica Tecnologia Eireli. 
 

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultura/Arquivo Histórico Municipal, representada pelo Sr. Danillo 

Nunes da Silva, adiante designada apenas CONTRATANTE e, de outro, a empresa Infordinâmica 

Tecnologia Eireli, CNPJ  nº 18.947.049/0001-11, com sede à : Rua 41c, nº 409, Vila Santa Cecília, 

Volta Redonda – RJ – CEP:  27.255-430   telefone nº  (24) 3071-2978 e (24) 98127-0011, e-mail: 

licitacoes@infordinamica.com.br , neste ato representada pela sua titular, Sra Taísa Carvalho 

Pecoraro Santos, portadora da Cédula de Identidade RG.  nº 21.671.660-5 -DIC/RJ  e  inscrita  no 

CPF(MF) sob nº 119.280.977-74, residente e domiciliada à Av. Lions Club, 409, Vila Santa Cecília, 

Volta Redonda/RJ, através de sua procuradora, Sra Debora Gonçalves de Souza, brasileira, 

portadora da Cédula de Identidade RG.  nº 09.897.673-3 -DIC/RJ  e  inscrita  no CPF(MF) sob nº 

028.978.807-24, residente e domiciliada à Rua Sebastião Lucas Santos, 423, São Luiz, Volta 

Redonda/RJ, doravante designada apenas CONTRATADA, tendo em vista o despacho publicado no 

D.O.C. de 29/09/2021, pág. 67, foi ajustado o presente Contrato que reger-se-á pela Lei Federal nº 

8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e suas  atualizações, bem como pelas cláusulas abaixo 

discriminadas, integrando o presente ajuste o edital de licitação, seus Anexos e a proposta da 

contratada anexada ao citado processo. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  

DO OBJETO DO CONTRATO 

 
1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para digitalização in loco de um 

conjunto documental, com geração de arquivos mestres e arquivos derivados para consulta, 
bem como a gravação desses arquivos em meio magnético para entrega do serviço, 
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pertencente ao Departamento do Arquivo Histórico Municipal (AHM), conforme Termo de 
Referência que integra o Edital de Licitação do presente Pregão Eletrônico como Anexo II. 
 

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviço constantes 
do Termo de Referência – Anexo II, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 044- 
SMC-G-20211. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1 Os serviços serão executados no Departamento do Arquivo Histórico Municipal – AHM, 

localizado na Praça Coronel Fernando Prestes, 152, - Bairro Bom Retiro - São Paulo/SP - CEP 
01124-060. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO CONTRATUAL 

 
3.1 O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, conforme o item 16.1 Prazo e 

Cronograma do Termo e Referências Anexo II, contados a partir da Ordem de Início de 

Serviços. 

 

3.2 Não obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigência contratual nos exercícios 

subseqüentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 

consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de 

cada exercício, para atender as respectivas despesas. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE. 

 

4.1 O valor total estimado da presente contratação é de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e 
seiscentos reais). 

 

Item 

 

Quantidade 

 

Objeto - Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Digitalização de 
100.000 folhas, 

incluindo mão de 
obra e aluguel de 

maquinas. 

Contratação de empresa para digitalização in 
loco de um conjunto documental, com geração 
de arquivos mestres e arquivos derivados para 

consulta, bem como a gravação desses arquivos 
em meio magnético para entrega do serviço, 

pertencente ao Departamento do Arquivo 
Histórico Municipal (AHM), conforme Termo de 
Referência que integra o Edital de Licitação do 

presente Pregão Eletrônico como Anexo II. 
 

R$ 0,576 R$ 57.600,00 

4.2 Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, 
inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, 
emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única 
remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

 
4.3 Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº 75.717/2021, no 
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valor de R$ 17.280,00 (Dezessete mil, duzentos e oitenta reais), onerando a dotação 
orçamentária nº 25.10.13.126.3011.2.818.3.3.90.40.00 do orçamento vigente, respeitado o 
princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar 
as dotações do orçamento próprio. 
 

4.4 Considerando que não se trata de serviço continuados, os preços contratuais não 
serão reajustados.  

 
4.5 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 

2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da 
Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu 
causa ao atraso no pagamento, nos termos legais. 

 
4.6 As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação 

vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

 
4.7 Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou 

compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as 
autorizem. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 Seguir em todas as fases do projeto até o aceite final as orientações apresentadas pelo 

coordenador geral, bem como dos técnicos designados para acompanhamento. 
  
5.2 Autorizar a documentação fotográfica de todas as etapas do serviço. 
  
5.3 Manter durante a execução do serviço as condições de habilitação e de qualificação da 

empresa e da equipe, que ensejaram sua contratação. 
 
5.4 Manter a disciplina no local de trabalho e substituir imediatamente todo e qualquer empregado 

ou preposto em serviço, quando julgados inconvenientes à boa ordem e ao fiel cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato, por outro que atenda às mesmas 
qualificações técnicas com relação ao substituído. 

 
5.5 Manter equipe técnica, nas quantidades necessárias e adequadas ao cumprimento de todas as 

tarefas, obedecidas a periodicidade, a simultaneidade e a abrangência de cada serviço. 
 
5.6 Fornecer no prazo máximo de quinze dias corridos, a contar da assinatura do contrato, a 

relação da equipe de trabalho, com nome completo, número dos documentos de identidade e 
CPF, endereço, telefone, e-mail para e indicação do vínculo com a empresa contratada. 

 
5.7 Manter atualizada a relação dos empregados que executarão os serviços contratados. 
 
5.8  Fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do trabalho, de acordo 

com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço. Respeitar ainda as condições de 
segurança patrimonial e do trabalho vigentes no local de trabalho. 

 
5.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

e das orientações de segurança, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios. 
 
5.10 Apresentar a lista de equipamentos a serem utilizados, que serão checados na entrada e saída 

do local de trabalho. 
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5.11 Adequar os equipamentos empregados aos parâmetros da rede elétrica do local de trabalho. 
 
5.12 Manter seus equipamentos assegurados, em especial quanto a danos por causas fortuitas 

como queda de energia elétrica etc. 
 
5.13 Repor seus equipamentos por similar com os mesmos parâmetros técnicos em caso de falha 

ou quebra no prazo de 48 horas, de modo a impedir a interrupção do serviço, com eventual 
ajuste de cronograma em comum acordo entre as partes. 

 
5.14 Manter o local de trabalho designado em condições de limpeza, vetando-se qualquer 

intervenção no ambiente como uso de pregos, adesivos de qualquer natureza etc nas paredes 
ou danos ao piso e demais instalações. 

 
5.15 Responsabilizar-se pela preservação da integridade dos documentos e pelo sigilo das 

informações de que fazem uso, não compartilhando, sob qualquer forma, informações 
confidenciais com outros que não tenham a devida autorização de acesso, nem reproduções 
indevidas dos documentos em processamento ou registros do local de trabalho. 

 
5.16 Não conservar arquivos digitais, em qualquer suporte, decorrentes do serviço por prazo 

superior a 3 (três) meses após a data de finalização do contrato. 
  
5.17 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados às instalações ou a terceiros, por ação ou 

omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução do serviço.  
 
5.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho com seus empregados durante a 

vigência dos serviços contratados.  
 
5.19 Comunicar, imediata e formalmente, ao coordenador do projeto, qualquer anormalidade, 

dificuldade ou impossibilidade na execução dos serviços, prestando os esclarecimentos 
necessários.  

 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1 Nomear responsáveis pelo serviço, sendo um coordenador geral e um técnico de 

conservação para acompanhamento diário e suporte em casos especiais. Será designado, 
excepcionalmente, caso as condições da documentação exijam, um técnico adicional. 

 
6.2 O coordenador geral responde pelo cumprimento das obrigações gerais do contratante, 

reportando-se para isso a um superior imediato, bem como a verificação daquelas relativas ao 
contratado. 

 
6.3 Garantir o acompanhamento e suporte ao serviço por parte dos técnicos designados pelo 

contratante. 
 
6.4 Na indisponibilidade temporária dos técnicos, comunicar o contratado com 24 horas de 

antecedência, através de comunicação formal do coordenador do projeto, e garantir a 
substituição a imediata dos técnicos designados. No caso de substituição em definitivo de 
técnicos designados, comunicar formalmente o contratado com 24 horas de antecedência. 

 
6.5 Reservar local de trabalho adequado ao serviço a ser prestado, ambiente de acesso restrito 

com chave e serviço de vigilância 24 horas com as devidas condições de infraestrutura 
elétrica, rede lógica e telefonia. 
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6.6 Protocolar a entrega e devolução diárias das chaves para acesso ao ambiente de trabalho 
através de controle realizado pela equipe de segurança local. 

 
6.7 Preparar, antes do início do contrato, o conjunto documental a ser tratado, efetuando 

higienização e eventuais intervenções que garantam a integridade dos documentos.  
 
6.8 Os lotes deverão obrigatoriamente respeitar a unidade de origem dos documentos. 
 
6.9 Documentar fotograficamente o local e o processo de trabalho para inclusão no relatório final. 
 
6.10 Garantir a segurança patrimonial relativa aos equipamentos do contratado previamente 

identificados na entrada e saída do local de trabalho. 
6.11 Fornecer crachá provisório para a equipe de prestação de serviço para acesso ao edifício e 

circulação interna. 
 
6.12 Reservar uma vaga de estacionamento para veículo de tamanho médio para uso da equipe 

do contratado durante o horário de serviço programado. 
 
6.13 Garantir à equipe de prestação de serviço o uso de armários individuais com chave para 

guarda de pertences pessoais que não sejam necessários ao serviço contratado. As chaves 
ficarão em posse dos respectivos membros da equipe contratada. 

 
6.14 Garantir à equipe de prestação de serviço o acesso a instalações sanitárias e copa.  
 
6.15 Orientar o contratado quanto a normas disciplinares e orientações de segurança, instruindo-o 

quanto à prevenção de incêndios nas instalações de trabalho. 
 
6.16 Comunicar ao contratado com antecedência de 48 horas, através de correspondência formal 

do coordenador do projeto, sobre eventuais interrupções programadas de energia elétrica, 
fornecimento de água, telefonia e rede lógica, além de fechamento do prédio por outras 
necessidades. Os dias relativos às mesmas não serão contabilizados no cronograma do 
serviço contratado. 

 
6.17 O coordenador do projeto entregará ao superior designado, ao término do serviço, em formato 

impresso e eletrônico, o relatório final, incluindo as planilhas de produção, os formulários de 
entrega e devolução de documentos, o relatório de controle de qualidade e o termo de aceite 
final, acompanhado de registros fotográficos do local e de todas as etapas do serviço.  

 
6.18 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 

 

6.19 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 

 
6.20 Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela 

CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas; 

 
6.21 Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a 

contratação; 

 
6.22 Indicar e formalizar o(s) responsável(is) pela fiscalização do contrato, a quem competirá o 

acompanhamento dos serviços, nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014; 

 
6.23 Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência 
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havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fatura a ser 

apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento; 

 

CLÁUSULA SETIMA 
DO PAGAMENTO 

 
7.1 O pagamento será de acordo com o item 16. do Termo de Referencias anexo II do presente 

edital. 

7.1.1 Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 

partir da data em que estas forem cumpridas. 

7.1.2 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da 

Administração, a Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira, nos 

termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012. 

7.1.3 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o valor do 

principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes 

sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-

rata tempore”), observando- se, para tanto, o período correspondente à data prevista 

para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu. 

7.1.4 O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado 

pela Contratada. 

7.2 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante 

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de 

cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do 

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, 

descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas. 

 
7.2.1 No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de São 

Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas 
Fora do Município, da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos dos artigos 9º-A E 
9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal nº 14.042/05 e 
artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, 
aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09. 

7.2.2 Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN 

– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de 

serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, 

consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 

13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do 

Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo 

Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da 

Portaria SF nº 118/05 

7.3 Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) 

mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

7.4 A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes: 
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a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido 

pela Caixa Econômica Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – 

CND – ou outra equivalente na forma da lei; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

d) Nota Fatura devidamente atestada; 

7.4.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e 

certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.5 Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função 

da legislação tributária. 

7.6 A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.4.3, 

não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão 

contratual, conforme o caso. 

 

7.7 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, 

conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 

2010. 

7.8 Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às 

normas referentes ao pagamento de fornecedores. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

 
8.1 O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93 combinada com a Lei 

Municipal 13.278/2002, Decreto Municipal 44.279/2003 e demais normas complementares 

aplicáveis à espécie. 

8.2 O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do percentual de 

25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, 

inciso I, parágrafo 1º da Lei Federal 8.666/93. 

8.4 Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no artigo 78 da Lei 

Federal n° 8.666/93, bem assim o referido no parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal n° 

13.278/2002, independentemente da notificação ou interpelação judicial. 

8.4.1 Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93 ficam 

reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, Anexo II do Edital da 

licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins. 
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9.2 A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável pela 

fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os documentos 

para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima. 

9.2.1 A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 54.873/14. 

9.3 O objeto contratual será recebido consoante às disposições do artigo 73, da Lei Federal n° 

8.666/93 e demais normas municipais pertinentes. 

9.4 O objeto contratual será recebido mensalmente mediante relatório de medição dos serviços 

executados no mês, emitido pela Contratada, sendo tal relatório submetido à fiscalização da 

Contratante, que, após conferência, atestará se os serviços foram prestados a contento, 

atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota-fatura, bem como da cópia 

reprográfica da nota de empenho, para fins de pagamento. 

9.5 Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância mensal 

devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados os  

trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa. 

9.5.1 O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades 

com as especificações estabelecidas no Anexo I, verificados posteriormente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS PENALIDADES 

 
10.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato 

ou de inexecução total do objeto, observando-se os procedimentos contidos no Capítulo X do 

Decreto Municipal nº 44.279/03, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou 

juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o  

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

d) impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

e descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 
10.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 

 
10.2.1 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do MENSAL DO CONTRATO por dia de 

atraso no início da execução dos serviços, até no máximo de 5% (cinco por cento), o que 

configurará a inexecução total do Contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

 
10.2.1.1 No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério 
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exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena 

de multa de 20% (vinte por cento) do valor GLOBAL do Contrato, além da possibilidade de 

aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

 
10.2.2 Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da 

parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária 

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 05 (cinco) 

anos. 

 

10.2.3 Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor GLOBAL do 

Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

 
10.2.4. Pelo descumprimento das obrigações específicas, abaixo descritas, a Administração aplicará 

multa conforme estabelecido nas seguintes tabelas 1 e 2 abaixo: 

 

Tabela 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 Multa de 0,20% do valor mensal do Contrato 

2 Multa de 0,40% do valor mensal do Contrato 

3 Multa de 0,80% do valor mensal do Contrato 

4 Multa de 1,00% do valor mensal do Contrato 

5 Multa de 1,50% do valor mensal do Contrato 

6 Multa de 3,00% do valor mensal do Contrato 

 
Tabela 2 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Manter funcionário sem qualificação para executar 
os serviços contratados, conforme Edital do Pregão 
nº 044-SMC-G-2021 

4 por ocorrência 

2 Permitir a presença de empregado não 
uniformizado; 

2 por empregado e por 
ocorrência 

3 Deixar de cumprir determinação formal ou 
instrução complementar do fiscalizador; 

2 por ocorrência 

4 Deixar de substituir empregado que se conduza de 
modo inconveniente; 

1 por funcionário e por 
dia 

5 Deixar de cumprir determinação formal ou 
instrução complementar do fiscalizador; 

2 por ocorrência 

6 Não fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) aos seus empregados e de impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los; 

2 por empregado e por 
ocorrência 

7 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital do 
Pregão nº 044-SMC-G-2021não previstos nesta 
tabela de multas; 

2 por item e por 
ocorrência 
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8 Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregão nº 
044-SMC-G-2021e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador. 

3 por item e por 
ocorrência 

 

10.2.4.1 A inexecução parcial ou total do Contrato será configurada, entre outras, na ocorrência de 
pelo menos uma das seguintes situações: 

 

GRAU 

 

QUANTIDADE DE INFRAÇÕES 

INEXECUÇÃO PARCIAL                               INEXECUÇÃO TOTAL 

1 8 a 12 13 ou mais  

2 7 a 10 11 ou mais 

3 6 a 9 10 ou mais 

4 5 a 7    8 ou mais 

5 4 a 5    6 ou mais 

6 3 ou mais    4 ou mais 

 

10.2.4.2 As multas são independentes, ou seja, a aplicação de uma não exclui a das outras, devendo 
ser recolhidas ou descontadas de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE em até 
5 (cinco) dias úteis contados a partir de sua comunicação à CONTRATADA ou, ainda, se for o caso, 
cobradas judicialmente.  

10.2.4.2.1 O montante das multas cumuladas serão limitadas a 15% (quinze por cento) sobre o valor 
global contratual.  

10.2.4.2.2 O não recolhimento das multas no prazo implicará atualização monetária e juros 
moratórios calculados em conformidade com a Lei Municipal 13.275/2002. 

 

10.2.6. A Contratante, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, não 

superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 (seis) meses, 

a contar da data da conversão da aplicação da penalidade, mantendo-se o cômputo de 

pontos. 

10.2.7 Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao 

conhecimento do gestor do contrato situação de inadimplemento com relação às obrigações 

trabalhistas, tais como salários, vales transporte, vales refeição, seguros, entre outros, 

previstos em lei ou instrumento normativo da categoria, caberá à autoridade apurá-la e, se o 

caso, garantido o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o 

valor da parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a 

situação, o contrato será rescindido. 

10.3 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA, conforme 

dispõe o parágrafo único do artigo 55 do Decreto Municipal nº 44.279/2003. 

10.4 Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 80 incisos I e IV da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10.5 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal 8.666/93 e Decreto Municipal nº 44.279/2003, observado os prazos nele fixados. 

DEBORA 
GONCALVES DE 
SOUZA:028978
80724

Assinado de forma 
digital por DEBORA 
GONCALVES DE 
SOUZA:02897880724 
Dados: 2021.10.06 
11:02:24 -03'00'



 

Página 11 de 23  

10.5.1 No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido, nos termos  

do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

11.2 Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao 

cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços: 

 

CONTRATANTE: Departamento do Arquivo Histórico Municipal – AHM; Endereço: Praça Coronel 
Fernando Prestes, 152, - Bairro Bom Retiro - São Paulo/SP - CEP 01124- 060 

CONTRATADA: : Rua 41C, nº 409, Vila Santa Cecília, Volta Redonda 

 

11.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

11.4  Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem 

pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais 

e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 

11.5  A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

11.6  No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos 

pelo item 15.1.2 do edital. 

11.7  Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da 
licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da 
sessão pública do pregão sob fls  e  do processo administrativo nº 

11.8  O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei 

Municipal n° 13.278/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, aplicáveis à 

execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 

11.9 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto 

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, 

que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO FORO 

 

12.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste 

Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que  

seja ou venha a ser. 

 

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, 
em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado 
pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato. 

 

São Paulo, 29 de Setembro de 2021. 

 

 

 
 

DANILLO NUNES DA SILVA 
Chefe de Gabinete 

SMC 
 
 
 
 
 

DEBORA GONÇALVES DE SOUZA 

Infordinâmica Tecnologia Eireli 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM 

CONTRATADOS. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 044-SMC-G-2021 
PROCESSO: 6025.2020/0000145-9 
OFERTA DE COMPRA nº 801003801002021OC00073 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
OBJETO: Contratação de empresa para digitalização in loco de um conjunto documental, com 

geração de arquivos mestres e arquivos derivados para consulta, bem como a gravação 
desses arquivos em meio magnético para entrega do serviço, pertencente ao 
Departamento do Arquivo Histórico Municipal (AHM), conforme Termo de Referência que 
integra o Edital de Licitação do presente Pregão Eletrônico como Anexo II. 

 
 

A1 Especificações do serviço 
 

1. NATUREZA DO SERVIÇO 
 
1.1 Digitalização in loco de um conjunto documental, com geração de arquivos mestres e 

arquivos derivados para consulta, bem como a gravação deses arquivos em meio 
magnético para entrega do serviço. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO DOCUMENTAL 
 
2.1 O conjunto documental a ser processado é composto por 100.000 (cem mil) folhas de 

documentação textual e cartográfica do grupo Departamento de Cultura do Fundo 
Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 
2.2 Todos os documentos serão digitalizados após terem passado por processo de 

higienização e eventuais intervenções que garantam a integridade dos mesmos, devendo 
ser manipulados conforme as orientações dos técnicos indicados pelo Departamento do 
Arquivo Histórico Municipal (AHM)/SMC. Dúvidas eventuais quanto a casos específicos 
deverão ser esclarecidas junto aos técnicos indicados. 

 
2.3 O transporte dos documentos entre os locais de guarda e o local de trabalho (e vice- versa) 

será feito por técnicos do AHM obedecendo aos critérios de conservação e manuseio 
apresentados e ao plano de segurança patrimonial. 

 
3. LOCAL DE TRABALHO 

 
3.1 O serviço será realizado pelo contratado nas dependências do Departamento do Arquivo 

Histórico Municipal (AHM)/SMC, São Paulo, em ambiente de acesso restrito e vigilância 24 
horas, com as devidas condições de infraestrutura elétrica. 

 
3.2 O contratado responde pela instalação do equipamento de digitalização, com área de 

reprodução de tamanho adequado aos documentos, equipamentos de iluminação e demais 
itens necessários para realização do serviço, bem como a eventual vedação de entradas de 
luz externa do local de trabalho (veja item 6.14). 

 
3.3 O contratante cederá mobiliário básico composto por 3 mesas, 1 cadeira e 1 estante para 

digitalização, depois 2 mesas grandes e 10 cadeiras para preparação. Caso seja 
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necessário outros mobiliários, serão fornecidos 
conforme decisão conjunta com a contratada. 

 
3.4 O acesso ao local de trabalho será feito de segunda à sexta-feira, entre 09:00 e 17:00 

horas. 
 
4. VISTORIA TÉCNICA 

 
4.1 O lote de documentos e as instalações designadas para realização do trabalho poderão ser 

vistoriados previamente pelo candidato à prestação do serviço, mediante agendamento, 
com 48 horas de antecedência. 

 
4.2 O candidato poderá checar o ambiente de trabalho e a infraestrutura da rede elétrica para 

devido planejamento das operações, bem como o mobiliário destinado (cf. item 5.7). 
 
4.3 A visita prévia ao local é opcional, conforme Art. 38. da Lei Municipal nº 17.273, de 14 de 

janeiro de 2020. A substituição de tal visita será feita a partir da declaração formal de 
conhecimento pleno, emitida pela interessada em participar do certame e assinada pelo 
responsável técnico, quanto às condições e ao local da realização do objeto da 
contratação. 

 
4.4 A visita prévia ao local é opcional, conforme Art. 38. da Lei Municipal nº 17.273, de 14 de 

janeiro de 2020. A substituição de tal visita será feita a partir da declaração formal de 
conhecimento pleno, emitida pela interessada em participar do certame e assinada pelo 
responsável técnico, quanto às condições e ao local da realização do objeto da 
contratação. 

 
5. OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATANTE 

 
5.1 Nomear responsáveis pelo serviço, sendo um coordenador geral e um técnico de 

conservação para acompanhamento diário e suporte em casos especiais. Será designado, 
excepcionalmente, caso as condições da documentação exijam, um técnico adicional. 

 
5.2 O coordenador geral responde pelo cumprimento das obrigações gerais do contratante, 

reportando-se para isso a um superior imediato, bem como a verificação daquelas relativas 
ao contratado. 

 
5.3 Garantir o acompanhamento e suporte ao serviço por parte dos técnicos designados pelo 

contratante. 
 
5.4 Na indisponibilidade temporária dos técnicos, comunicar o contratado com 24 horas de 

antecedência, através de comunicação formal do coordenador do projeto, e garantir a 
substituição a imediata dos técnicos designados. No caso de substituição em definitivo de 
técnicos designados, comunicar formalmente o contratado com 24 horas de antecedência. 

 
5.5 Reservar local de trabalho adequado ao serviço a ser prestado, ambiente de acesso restrito 

com chave e serviço de vigilância 24 horas com as devidas condições de infraestrutura 
elétrica, rede lógica e telefonia. 

 
5.6 Protocolar a entrega e devolução diárias das chaves para acesso ao ambiente de trabalho 

através de controle realizado pela equipe de segurança local. 
 
5.7 Preparar, antes do início do contrato, o conjunto documental a ser tratado, efetuando 

higienização e eventuais intervenções que garantam a integridade dos documentos. 
 
5.8 Os lotes deverão obrigatoriamente respeitar a unidade de origem dos documentos. 

DEBORA GONCALVES 
DE 
SOUZA:02897880724

Assinado de forma 
digital por DEBORA 
GONCALVES DE 
SOUZA:02897880724 
Dados: 2021.10.06 
11:04:23 -03'00'



 

 

Página 15 de 23  

 
5.9 Documentar fotograficamente o local e o processo de trabalho para inclusão no relatório 

final. 
 
5.10 Garantir a segurança patrimonial relativa aos equipamentos do contratado previamente 

identificados na entrada e saída do local de trabalho. 
5.11 Fornecer crachá provisório para a equipe de prestação de serviço para acesso ao edifício e 

circulação interna. 

 
5.12 Reservar uma vaga de estacionamento para veículo de tamanho médio para uso da equipe 

do contratado durante o horário de serviço programado. 
 
5.13 Garantir à equipe de prestação de serviço o uso de armários individuais com chave para 

guarda de pertences pessoais que não sejam necessários ao serviço contratado. As 
chaves ficarão em posse dos respectivos membros da equipe contratada. 

 
5.14 Garantir à equipe de prestação de serviço o acesso a instalações sanitárias e copa. 
 
5.15 Orientar o contratado quanto a normas disciplinares e orientações de segurança, 

instruindo-o quanto à prevenção de incêndios nas instalações de trabalho. 
 
5.16 Comunicar ao contratado com antecedência de 48 horas, através de correspondência 

formal do coordenador do projeto, sobre eventuais interrupções programadas de energia 
elétrica, fornecimento de água, telefonia e rede lógica, além de fechamento do prédio por 
outras necessidades. Os dias relativos às mesmas não serão contabilizados no 
cronograma do serviço contratado. 

 
5.17 O coordenador do projeto entregará ao superior designado, ao término do serviço, em 

formato impresso e eletrônico, o relatório final, incluindo as planilhas de produção, os 
formulários de entrega e devolução de documentos, o relatório de controle de qualidade e o 
termo de aceite final, acompanhado de registros fotográficos do local e de todas as etapas 
do serviço. 

 
6. OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO 

 
6.1 Seguir em todas as fases do projeto até o aceite final as orientações apresentadas pelo 

coordenador geral, bem como dos técnicos designados para acompanhamento. 
 
6.2 Autorizar a documentação fotográfica de todas as etapas do serviço. 

 
6.3 Manter durante a execução do serviço as condições de habilitação e de qualificação da 

empresa e da equipe, que ensejaram sua contratação. 
 
6.4 Manter a disciplina no local de trabalho e substituir imediatamente todo e qualquer 

empregado ou preposto em serviço, quando julgados inconvenientes à boa ordem e ao fiel 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, por outro que atenda às 
mesmas qualificações técnicas com relação ao substituído. 

 
6.5 Manter equipe técnica, nas quantidades necessárias e adequadas ao cumprimento de 

todas as tarefas, obedecidas a periodicidade, a simultaneidade e a abrangência de cada 
serviço. 

 
6.6 Fornecer no prazo máximo de quinze dias corridos, a contar da assinatura do contrato, a 

relação da equipe de trabalho, com nome completo, número dos documentos de identidade 
e CPF, endereço, telefone, e-mail para e indicação do vínculo com a empresa contratada. 
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6.7 Manter atualizada a relação dos empregados que 
executarão os serviços contratados. 

 
6.8 Fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do trabalho, de 

acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço. Respeitar ainda as 
condições de segurança patrimonial e do trabalho vigentes no local de trabalho. 

 
6.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares e das orientações de segurança, instruindo-os quanto à prevenção de 
incêndios. 

 

6.10 Apresentar a lista de equipamentos a serem utilizados, que serão checados na entrada e 
saída do local de trabalho. 

 
6.11 Adequar os equipamentos empregados aos parâmetros da rede elétrica do local de 

trabalho. 
 
6.12 Manter seus equipamentos assegurados, em especial quanto a danos por causas fortuitas 

como queda de energia elétrica etc. 
 
6.13 Repor seus equipamentos por similar com os mesmos parâmetros técnicos em caso de 

falha ou quebra no prazo de 48 horas, de modo a impedir a interrupção do serviço, com 
eventual ajuste de cronograma em comum acordo entre as partes. 

 
6.14 Manter o local de trabalho designado em condições de limpeza, vetando-se qualquer 

intervenção no ambiente como uso de pregos, adesivos de qualquer natureza etc nas 
paredes ou danos ao piso e demais instalações. 

 
6.15 Responsabilizar-se pela preservação da integridade dos documentos e pelo sigilo das 

informações de que fazem uso, não compartilhando, sob qualquer forma, informações 
confidenciais com outros que não tenham a devida autorização de acesso, nem 
reproduções indevidas dos documentos em processamento ou registros do local de 
trabalho. 

 
6.16 Não conservar arquivos digitais, em qualquer suporte, decorrentes do serviço por prazo 

superior a 3 (três) meses após a data de finalização do contrato. 

 
6.17 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados às instalações ou a terceiros, por ação 

ou omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução do serviço. 
 
6.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho com seus empregados durante a 

vigência dos serviços contratados. 
 
6.19 Comunicar, imediata e formalmente, ao coordenador do projeto, qualquer anormalidade, 

dificuldade ou impossibilidade na execução dos serviços, prestando os esclarecimentos 
necessários. 

 
7. LOTES DE TRABALHO 

 
7.1 As entregas e devoluções dos lotes serão realizadas unicamente com o registro em 

formulários assinados pelos responsáveis de ambas as partes. No caso do contratante, 
pelo técnico indicado pela Comissão; no contratado, pela pessoa por ele designada 
exclusivamente para entrega e devolução. 

 
7.2 As planilhas de produção serão fornecidas pelo contratante com a relação dos itens 
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documentais (número de identificação, título do 
documento, dimensões, recomendações relativas ao estado de conservação). 

 
7.3 O lote entregue no início do dia de trabalho deve ser checado pelo contratado antes de 

começar o serviço. Caso haja alguma ocorrência, como por exemplo: a ausência de 
documentos relacionados na planilha de produção e/ou a não correspondência entre 
documentos entregues e relacionados na planilha, os fatos devem ser comunicados 
imediatamente ao técnico responsável pela entrega dos lotes de documentos para que o 
problema seja solucionado. Danos ou outros problemas identificados que não constem na 
planilha diária devem ser comunicados imediatamente pelo contratado ao coordenador ou 
técnicos designados, além de inclusão de registro em campo próprio da planilha, para 
registros textual e fotográfico para fins de documentação e inclusão no relatório final. 

 
7.6 O lote devolvido será checado imediatamente no primeiro dia útil após a devolução pelos 

técnicos designados para avaliação de eventuais danos durante o serviço. Os danos serão 
registrados em texto e fotografia, bem como avaliados quanto à gravidade, origem deles, 
com os devidos encaminhamentos e orientações à equipe do contratado. 

 
7.8 O contratado manterá os sistemas de controle de produção atualizados permanentemente, 

podendo a consulta às planilhas ser exigida pelo contratante a qualquer momento. 
 
7.9 O contratado efetuará backup diário dos arquivos digitais. Cópias de segurança deverão 

guardadas em local seguro definidas pelas partes. 
 
7.10 A falta de observância às normas de manuseio relacionadas no presente documento (item 

8) implica, na primeira ocorrência, em advertência por escrito e orientação à equipe do 
contratado. Na segunda ocorrência, a substituição em 24 horas do empregado do 
contratado e na ocorrência de danos permanentes à documentação com os devidos 
encaminhamentos cabíveis (multa ou quebra de contrato). 

 
8. MANUSEIO DE DOCUMENTOS 

 
8.1 Todo o processo de trabalho será acompanhado pelo técnico designado, que atenderá as 

dúvidas e encaminhamentos eventuais, conforme orientação do coordenador do projeto. 
 
8.2 No início do serviço toda a equipe de empregados do contratado, envolvida no processo, 

receberá orientação de manuseio por parte do técnico de conservação indicado pelo 
contratante para assessoria ao serviço. 

 
8.3 É vedado o consumo de alimentos e bebidas de qualquer espécie no recinto de trabalho. 

 
8.4 É vedada a entrada de pessoas estranhas ao serviço em questão, tanto por parte do 

contratado ou quanto do contratante, com exceção, daqueles que forem indicados pela 
coordenação do projeto. 

 
8.5 O local de trabalho deverá ser fechado à chave fora do horário de trabalho (09:00 - 17:00 

horas). As chaves ficarão sob a responsabilidade da equipe de segurança, devendo ser 
retiradas e devolvidas diariamente pelo coordenador do projeto ou por responsável 
formalmente designado por ele. No horário de trabalho, o local deverá ser fechado à chave 
na ausência da equipe do contratado e dos técnicos designados para acompanhamento. 

 
8.6 O local de trabalho será higienizado diariamente pela equipe local de limpeza entre 08:00h 

e 08:30h. 
 
8.7 Os pertences da equipe técnica contratada, não necessários à execução do serviço, serão 

armazenados em armários individuais com chave, disponíveis na recepção. 
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8.8 É vedado o uso de dispositivos eletrônicos estranhos ao serviço contratado. 

 

8.9 Todos os empregados deverão utilizar material de proteção, conforme manual de 
conservação a ser distribuído. 

 
8.10 Deverão ser observadas rigorosamente as recomendações de manuseio adicionais 

contidas nas planilhas de produção quanto ao estado de conservação dos documentos. 
 
8.11 Os documentos não podem ser dobrados, vincados, submetidos a atrito ou pressão 

excessiva. Especial atenção deve ser dada na fase de preparação do campo de trabalho de 
modo a evitar movimentos bruscos e situações de perigo para a documentação. 

 
8.12 O posicionamento dos documentos na mesa de reprodução deve garantir sustentação 

plena deles, impedindo dobras, vincos e outros danos. 
 
8.13 Os documentos não deverão permanecer na mesa de reprodução além do tempo 

necessário para a digitalização. 
 
8.14 A destruição, dano, desvio ou perda de documentos públicos está sujeita às penalidades da 

lei em vigor (Código Penal Brasileiro, Título XI – Dos crimes contra a administração pública, 
Capítulo II – Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, artigo 
337 - Subtração ou inutilização de livro ou documento; lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 
1991 – Disposições finais – artigo 25). 

 
9. CAPTURA DIGITAL 

 
9.1 Parâmetros para captura digital: 

 
As matrizes digitais brutas geradas, organizadas conforme o item 10, devem ser 
entregues no formato DNG, tendo em conta a geração da MATRIZ DIGITAL COM 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM (MDP) com os seguintes parâmetros 

 
.resolução - 300 dpi, sem interpolação 
.profundidade de cor – 24 bits 
.escala de reprodução - 1:1 

 
9.2 Margem – campo de imagem 

 
Adotar espaçamento de 5 (cinco) cm ao redor do documento. 

 
9.3 Escalas de referência 

 
As imagens deverão conter escala de cinza e escala métrica, com tamanho adequado às 
dimensões do documento. 

 
10. ARQUIVOS DIGITAIS – CATEGORIAS E ESPECIFICAÇÕES 

 
Orientação para geração dos arquivos digitais: 

 
10.1 MATRIZ DIGITAL BRUTA (MDB) 

 
formato - DNG visando atender os parâmetros do item 10.2 

 
10.2 MATRIZ DIGITAL COM PROCESSAMENTO DE IMAGEM (MDP) 
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formato – TIFF sem compressão 
 

.resolução - 300 dpi, sem interpolação 

.profundidade de cor – 24 bits 

.escala de reprodução - 1:1 
 

As intervenções restringem-se a ajustes básicos de cor, contraste, brilho, corte, 
ortogonalidade, visando garantir a reprodução da integridade e as características dos 
originais. 

 
A margem ao redor do documento será padronizada para um valor de 5% da dimensão 
menor. 

 
10.3 FORMATOS DE ACESSO / DERIVADAS (ACS) 

 
.formato – JPEG (com maior qualidade considerando os demais parâmetros) 
.resolução – 100 dpi 
.dimensão menor - 1600 pixels 
.tamanho de arquivo - <1 Mb 

 
11. NOMENCLATURA PARA ARQUIVOS E DIRETÓRIOS 

 
11.1 O número do documento digital, referente a cada folha (frente e verso), será 

composto conforme o modelo abaixo, com 25 dígitos: 
 

[sigla]-[tipo documental]-[número do documento com 2 dígitos]-[número da folha com 3 
dígitos]-f (frente) ou v (verso) 

 
Exemplo 
PMSP_DC_PROC_nº_0001_
f 

 
11.2 Empregar na nomenclatura apenas letras em caixa baixa, sem acentuação ou sinais 

especiais, para denominações e extensões dos arquivos. 
 

11.3 O arquivo digital deve ser nomeado com o número do documento digital, conforme item 
11.1, acrescido do formato de arquivo. 

 
número de identificação (25 dígitos) + tipo (3 dígitos) + “ponto” + formato de arquivo (3 
dígitos) 

 
12. METADADOS 

 
12.1 Inserção das informações, nas matrizes e derivadas, referentes ao documento físico nas 

categorias técnica, descritiva e administrativa. 
 

Como procedimento padrão, será adotado um conjunto mínimo de metadados elegíveis, 
conforme modelo abaixo. 

 

Metadados - Modelo 

Item Etiqueta adotada Etiqueta Bridge Conteúdo proposto / exemplo 

1 Instituição Criador Exemplo: Departamento de Cultura - 
DC 
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Metadados - Modelo 

Item Etiqueta adotada Etiqueta Bridge Conteúdo proposto / exemplo 

  (IPTC core)  

2 Copyright Aviso de copyright 

 
(IPTC core) 

Exemplo: Prefeitura do Município de 
São Paulo 
- PMSP 

3 Linha de crédito Linha de crédito 

 
(IPTC core) 

Exemplo: PMSP/DC 

4 Site Criador: site 

 
(IPTC core) 

Exemplo: www.prefeitura.sp.gov.br 

5 Unidade 
de 
custódia 

Nome da 
organização 
envolvida 

 
(IPTC extension) 

Exemplo: Unidade de custódia: 
Arquivo Histórico Municipal de 
São Paulo 

6 Restrição de uso Termos de uso 
dos direitos 
 
(IPTC core) 

Exemplo: Documentação reproduzida 
por AHM, em 2014, pela empresa.... 
 
Distribuição não autorizada. 

7 Número 
do 
documen
to 

Id da imagem 
do fornecedor 

 
(IPTC extension) 

Usar: 
 
[sigla]-[tipo documental]-[número do 
documento com 2 dígitos]-[número 
da folha com 4 dígitos]-f (frente) ou v 
(verso) 

 
Exemplo 
PMSP_DC_PROC_nº_0001_f 

8 Fundo Descrição Exemplo: Fundo PMSP 

9 Título do 
documen
to 

Título 

(IPTC 

core) 

Usar título padrão, conforme: 
[sigla]-[tipo documental]-[número do 
documento com 2 dígitos]-[número 
da folha com 4 dígitos]-f (frente) ou v 
(verso) 
 

Exemplo 
PMSP_DC_PROC_nº_0001_f 

10 Data do 
documen
to 

Data de criação Usar datas do primeiro registro da 
folha em questão: 

11 Autoria 
do 
documen
to 

Nome do 
fornecedor da 
imagem 

 
(IPTC extension) 

Autoria do documento: 
Departamento de Cultura 

12 Natureza 
do 
document
o 

Assunto 

 
(IPTC core) 

Natureza do documento: documento 
textual, tinta ferrogálica sobre papel 
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13. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 

 
13.1 O serviço de digitalização será realizado com emprego de câmera fotográfica ou estação de 

digitalização adequada aos parâmetros definidos para captura digital (item 9). 
 

13.2 O contratado deverá respeitar a proibição de não usar, copiar ou armazenar programas de 
computador ou qualquer outro material, em violação à lei de direitos autorais (copyright) 
vigente. 

 
13.3 Os HDs (discos rígidos) para entrega de arquivos digitais, conforme item 14, deverão ser 

de modelo com fonte de alimentação externa. 
 
14. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS 

 
14.1 Os arquivos digitais deverão ser entregues em dois HD externos. 

 
14.2 O conjunto entregue deverá conter a totalidade das imagens digitalizadas, não sendo 

aceitas entregas parciais. 

 
14.3 Os arquivos digitais serão entregues, nas duas mídias, em diretório por processo 

digitalizado, contendo 3 subdiretórios com os respectivos formatos – MDB, MDP, ACS (veja 
item 10). 

 
14.4 Cada HD deve manter o respectivo conjunto de arquivos digitais para cada processo 

digitalizado (MDB, MDP, ACS). 
 
14.5 Cada unidade de arquivamento conterá um arquivo de texto com planilhas nas quais 

constarão os nomes dos arquivos matrizes e derivados e eventuais observações, 
constando no cabeçalho os seguintes dados: prestador de serviço, operadores de captura 
e tratamento, data do serviço, número do HD. 

 
14.6 O contratante fornecerá um protocolo de entrega dos arquivos digitais (em HD) no ato de 

recebimento. 
 
14.8 Os arquivos digitais recusados pelo controle de qualidade serão refeitos e inseridos, com 

atualização da cópia dos HDs a serem feitas pelo técnico responsável pelo controle de 
qualidade da contratada. 

 
15. CONTROLE DE QUALIDADE E ACEITE FINAL 

 
15.1 O controle de qualidade será feito imediatamente após a entrega da totalidade dos arquivos 

digitais, no prazo máximo de 7 meses, sob responsabilidade dos técnicos designados. 
 
15.2 Considerando-se a relevância da documentação e o uso imediato a que se destina o 

controle de qualidade será feito item a item. 
 
15.3 A checagem do material será feita, nas duas mídias entregues, observando-se os seguintes 

aspectos, sujeitos a notas conforme planilha específica: 
.quanto ao lote 

.totalidade dos arquivos programados 

.correspondência entre documento e arquivo digital 

.inclusão do arquivo texto com planilha (item 14.5) 
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.quanto à completude do documento original 
.integralidade do documento 
.orientação vertical / horizontal 
.espelhamento (rotação) 
.ortogonalidade 
.margens estabelecidas 
.presença de escala de cinza e escala métrica (apenas nas MDB e MDP) 
 

.quanto a parâmetros técnicos 
.formato de imagem 
.escala de reprodução 
.espaço de cor 
.resolução 
 

.quanto à qualidade da reprodução 
.desvio de cor 
.valores tonais desiguais 
.reflexos 
.nitidez 
.efeito moiré 
.pixelização 
.riscos 
.manchas e velaturas (invasão de luz) 
.defeitos de visualização do arquivo digital (desfocado, borrado, esmaecido etc) 
.ocorrências excepcionais (imagem em negativo, corrupção do arquivo digital etc. 
 

.quanto aos arquivos digitais 
.nomenclatura de denominações de arquivo 
.estrutura de diretórios 
.presença de metadados 
.correção no preenchimento dos metadados 
.presença dos pares programados – MDB, MDP, ASC 
.observações adicionais 
.aceite dos arquivos por documento. 

15.3 Os técnicos responsáveis deverão preencher a planilha de controle de qualidade que 
conterá campos relativos à denominação do arquivo, itens de checagem conforme a 
listagem acima, e aceite ou recusa do arquivo digital entregue. 

 
15.4 O contratado terá prazo de 44 (quarenta e quatro) dias úteis (no caso de até 20% de 

recusa), após o recebimento do relatório de controle de qualidade, para refazer as 
reproduções que apresentaram padrão inferior ao definido, sem ônus adicionais para o 
contratante. 

 

15.5 No caso de recusa superior a 20% do total do conjunto documental, será aplicada multa 
contratual e negociado entre as partes um novo prazo de entrega das imagens refeitas. 

 
15.6 No caso de índice superior a 30%, o trabalho será recusado na sua totalidade e sujeito a 

multa contratual e quebra de contrato. 
 
15.7 O técnico indicado fornecerá, após a entrega e aprovação da totalidade dos arquivos 

digitais, o termo de aceite final dos arquivos, em conjunto com os supervisores do Acervo 
Permanente e de Conservação do Acervo. 
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16. PRAZO E CRONOGRAMA 
 

16.1 Cronograma 
 

Etapa Prazo (dias 
úteis) 

Observações 

1. Preparação e Reprodução dos 
documentos 

7 meses Contado a partir da entrega do 
primeiro lote (cf. item 7) 

2. Controle de qualidade 3 meses  

3. Nova reprodução dos 
documentos barrados pelo controle 

de qualidade 

2 meses (caso não ultrapasse 20%) 

16.2 Interrupções programadas de energia elétrica, água e esgoto etc., comunicadas 
formalmente ao contratado, não serão consideradas no cronograma acima. 

 
16.3 Interrupções emergenciais ou não previstas de energia elétrica, ou quaisquer imprevistos 

emergenciais que impeçam o acesso e levem ao encerramento das atividades regulares, 
não serão consideradas no cronograma acima. Ajustes necessários devido ao 
prolongamento dessas condições por mais de um dia serão negociados por ambas as 
partes. 

 
16.4 O pagamento será efetuado de forma escalonada, através de um Cronograma Físico- 

Financeiro que ocorrerá da seguinte maneira: 
 

Etapa Pagamento Observações 

1. Preparação e Reprodução dos 
documentos 

Pagamento de 30% do 
valor contratado após o 

término desta etapa 

Contado a partir da 
entrega do primeiro 
lote (cf.item 7). 

2. Controle de qualidade Pagamento de 20% do 
valor contratado após o 

término desta etapa 

 

3. Nova reprodução dos 
documentos barrados pelo 
controle de qualidade 

Pagamento de 50% do 
valor contratado após o 

término desta etapa 

(caso não 
ultrapasse 20%). 

 
16.5 O pagamento será de acordo com os serviços efetivamente prestados, no prazo de 30 

(trinta) dias a partir da entrega do Requerimento de Pagamento e Nota Fiscal na Unidade 
Requisitante, e desde que atestada a correta execução do objeto; mediante a entrega na 
Unidade de requerimento da contratada dos seguintes documentos: nota fiscal ou nota 
fiscal fatura, pedido de pagamento. 
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