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Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019 
 

 
 

ERRATA 
 

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a 

Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada na prestação de serviço de 

Gerenciamento e Guarda de Documentação, na sede do Instituto Gnosis, situado à Av. das 

Américas, 11889 Sl. 302 – Barra da Tijuca/RJ, em razão da necessidade de esclarecimentos 

adicionais e com vistas a dar efeito a eficácia do processo concorrencial, promove a seguinte 

ERRATA: 

 

Cláusula 04. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

A Cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Compõem hoje nosso arquivo caixas box em papelão ou polipropileno e caixas de papelão com 

cerca 43cm de cumprimento, 43cm de Largura, 40cm de Altura: 40cm: 

 

* Gerenciar e armazenar (offsite) os documentos ativos e inativos.  

* Controlar, assegurar, conservar o armazenamento da documentação. 

* Responsabilidade pela Segurança e a inviolabilidade da documentação. 

* Agilidade na locação, recuperação e consulta das caixas com documentos. 

* disponibilidade de transporte para movimentação da documentação assegurando a 

segurança do mesmo e responsabilidade do deslocamento. 

*Quanto à coleta e recebimento dos documentos a contratada será responsável pelo traslado 

dos documentos para a execução do serviço, em veículo adequado para essa finalidade, dentro 

dos prazos e periodicidades estabelecidos junto à direção da Unidade. A Contratada deverá 

tomar todas as providências necessárias para proteger a informação em trânsito contra 

interceptação, cópia, modificação, desvio e destruição. 

* A contratada deverá fornecer as caixas Box para o armazenamento e transporte dos 

documentos. 

* Possuir estrutura com capacidade para a execução da gestão documental dos arquivos, 

incluindo a organização e tratamento de documentos físicos e a disponibilização de local 

adequado (contemplando em suas instalações: Sistema de Segurança; Sistema de Prevenção e 

Combate a Incêndio; Sistema de Controle de Pragas; e Sistema de Controle de Temperatura e 

Umidade para a guarda dos referidos arquivos). 

* Realizar a higienização dos documentos como processo preventivo contra a contaminação 

dos demais documentos armazenados. 

 

Condições do local de armazenamento: 
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As instalações para os arquivos deverão ser em local servido por vias pavimentadas, não 

sujeitas a alagamentos ou inundações e distante de elementos que possam representar risco 

para a segurança ou preservação do documento. A área que circunda o local de 

armazenamento deverá ser devidamente protegida (murada/cercada). O ambiente deverá 

estar livre de poeira, umidade e/ou qualquer outra condição que prejudique a integridade e 

conservação dos documentos armazenados. O local deve ser limpo, higiênico e organizado. 

Deve possuir área exclusiva para tratamento e guarda de documentos. Deve possuir controle 

biológico no mínimo mensalmente, salvo menor periodicidade prevista em normas definidas 

por órgão competente para o controle de pragas. Deve possuir sistema total de segurança 

contra incêndio, com equipamentos de prevenção e combate. 

 

 TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TR PERMANECEM VIGORANDO. 


