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AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO Nº 30/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 
EDITAL Nº 12/2022 

 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Aliança torna público a presente RETIFICAÇÃO do 

Edital do Pregão Presencial nº 12/2022, que trata da alteração do Anexo I - Termo de 

Referência e Modelo de Orçamento de Preços, bem como a retificação do Anexo VII – 

Minuta do Contrato – Cláusula Segunda – item 2.1. Onde se lê: 2.1. O valor total do 

presente contrato perfaz a importância de R$ ------ (----------------------------) que será 

pago mensalmente em nove (nove) parcelas de R$.....................;leia-se: O valor total do 

presente contrato perfaz a importância de R$ ------ (----------------------------) que será 

pago mensalmente em 12 (doze) parcelas de R$....................... 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE ORÇAMENTO DE PREÇOS 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de digitalização, com a 
respectiva manutenção mensal, bem como a indexação e inserção em banco de dados dos 
processos de despesa do setor de Contabilidade e processos licitatórios do setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança referente ao exercício em vigência. 
 
1. JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se devido à mesma ser essencial para a 
operacionalização deste órgão, viabilizando o acesso às informações dos processos de despesas 
bem como dos processos licitatórios tendo em vista a facilitação de controle, disponibilização e 
acesso às informações tanto pelos setores internos quanto externos, propiciando maior 
transparência das informações da Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 
Com a digitalização e inserção em banco de dados em software para a gestão de documentos na 
forma eletrônica se tornará mais fácil o acesso e a realização de buscas nos documentos (inclusive 
via redes de computadores sem a necessidade de transporte de documentos físicos), possuindo 
validade segurança e jurídica, seguindo as orientações das legislações vigentes.   
 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA DIGITALIZAÇÃO. 
2.1 A Contratada deverá obedecer às normas vigentes pela Lei federal nº 12.685/12, alterada pela 
Lei federal nº 13.874/19, bem como, por analogia, o Decreto federal nº 10.278/2020. 
2.2 Os documentos digitalizados serão disponibilizados para consulta pela Contratante obedecida 
às normas e regras referente à Lei federal nº 12.527/2012 – Lei de Acesso à Informação. 
2.3 Os documentos deverão ser digitalizados, devendo ser assinados digitalmente pela Contratante 
e armazenados atendendo ao padrão no formato PDF/A – 1B (ISO 19005-1) com recurso PDF 
PESQUISÁVEIS (que permita o reconhecimento de textos através de identificação de caracteres 
“OCR” e “ICR” – reconhecimento de caracteres manuscritos, podendo ser definido outro formato 
em função da conveniência da Secretaria da Administração. 
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2.4 Os arquivos digitalizados devem guardar plena fidelidade com a imagem do original em papel 
de forma que não haja nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout, fontes, tamanhos, 
formatações, gráficos, fotos/imagens ou qualquer coisa que torne questionável a identidade entre 
o documento digitalizado e o original. 
2.5 Os arquivos PDF dos documentos digitalizados devem estar em perfeitas condições para serem 
assinados digitalmente pela Contratante através da tecnologia de certificados digitais gerados no 
âmbito da ICP-Brasil. 
2.6 A qualidade da resolução padrão de digitalização das páginas deve ser definida pela 
Contratante. No mínimo 300 dpi (para as peças coloridas) e 300dpi (para as peças 
monocromáticas), devendo a CONTRATADA tomar todas as providências necessárias para atender a 
digitalização nesta resolução. 
2.7. Até o presente momento o setor de licitações conta com 30 processos, com 150 páginas em 
média cada um, totalizando aproximadamente 4.500 páginas. O setor de contabilidade demanda a 
digitalização de aproximadamente 7.300 páginas por mês. Atualmente o setor de contabilidade 
possui aproximadamente 29.200 páginas para serem digitalizadas. O total de páginas já existentes 
para digitalização é de aproximadamente 33.700. 
2.8. A volumetria mensal para o setor de contabilidade é de aproximadamente 7.300 páginas. A 
volumetria anual é de aproximadamente 87.600 páginas. Para o setor de licitação a volumetria 
mensal é de aproximadamente 937 páginas e anual de aproximadamente 11.250 páginas. 
 
3. DAS DEMAIS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. Caberá à CONTRATADA executar os serviços de digitalização com a utilização de programas 
licenciados ou elaborados pela própria empresa, com scanners com velocidade não inferior a 
50ppm e capazes de suportar o volume de digitalizações bem como outros equipamentos que 
entender necessários à prestação dos serviços contratados, devendo observar a compatibilidade e 
suficiência quanto à qualidade de captura das imagens originais e a meta mínima de produtividade 
por mês. 
3.2. A CONTRATADA será responsável por retirar os processos / prontuários / documentos para 
digitalização na sede da Contratante, bem como será responsável por eventuais despesas 
decorrentes do uso dos equipamentos, tais como: manutenção corretiva e preventiva, reinstalação, 
deslocamento, transporte, dentre outras necessárias à perfeita execução contratual. 
3.3.  Os processos / prontuários / documentos serão retirados semanalmente pela CONTRATADA, 
mediante recibo e termo de responsabilidade, para digitalização em sua sede e devolvidos na sede 
da Prefeitura na semana seguinte. Em casos de urgência, os processos / prontuários / documentos 
deverão ser devolvidos na sede da Prefeitura no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
3.4. A CONTRATADA será responsável pelas eventuais despesas decorrentes do uso dos 
equipamentos, tais como: manutenção corretiva e preventiva, reinstalação, deslocamento, 
transporte, dentre outras necessárias à perfeita execução contratual. 
3.5. Após as digitalizações serem concluídas, no ato da devolução dos prontuários/processos de 
despesas para a CONTRATANTE a CONTRATADA deverá acondicionar os prontuários em caixas do 
tipo arquivo, com informações já impressas na própria caixa e adesivo de identificação 
“DIGITALIZADO”, formatação da fonte grande e legível, que possa ser, inclusive, armazenada na 
horizontal ou vertical, e de forma que as caixas não sejam e nem estejam deformadas durante e 
após o acondicionamento dos documentos pela CONTRATANTE. 
3.6. Todos os materiais a serem utilizados serão por conta da CONTRATADA, não tendo a 
CONTRATANTE nenhum ônus em relação à prestação de serviços e materiais que serão utilizados 
pela CONTRATADA em todas as suas fases até a sua finalização. 
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3.7. Caberá à contratada a inclusão dos arquivos digitalizados no sistema SED, no prédio da 
prefeitura municipal de Nova Aliança. 
3.8. A instalação do software de gerenciamento eletrônico dos documentos e sua respectiva 
manutenção deverá ser feita pela CONTRATADA sob supervisão do responsável do setor ou quem 
por ele for designado para tal. Se necessário, a CONTRATADA deverá reinstalar o software. 
3.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional responsável para realizar, no mínimo, uma 
visita semanal, que será agendada pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 48 horas. A 
CONTRATADA, poderá requisitar a presença do profissional para visitas técnicas além da frequência 
indicada anteriormente. Quando isso acontecer, a visita adicional poderá ser compensada pela 
dispensa de outra visita regular até o final do mesmo mês. 
3.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento mediante acesso remoto em horário 
comercial e atendimento através de telefone, WhatsApp e e-mail. 
 
 

Vanderlei Passarini 
Diretor de Finanças 
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DADOS DA LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

Município: Estado: 

CEP: Fone/Fax: 

CNPJ: E-mail: 

 
PROCESSO N.º 30/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
MESES 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

01 
 

Contratação de empresa especializada para a 
realização de serviço de digitalização, com a 
respectiva manutenção mensal, bem como a 
indexação e inserção em banco de dados dos 
processos de despesa do setor de Contabilidade e 
processos licitatórios do setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança referente ao 
exercício em vigência, conforme Termo de 
Referência. 

12 
 

 

R$ 
  
 

R$ 

Valor Global  

 
 
OBS: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação 
bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame. 
O prazo da prestação de serviço será de 12 meses. 
O prazo de validade de nossa proposta é __________________ (mínimo 60 dias) dias corridos, a 
contar da data prevista fixada para abertura dos envelopes documentação.  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços atendem todas as especificações. 
 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos indiretos incorridos 
na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 

Cidade, Data 
 

Representante 
RG: 
CPF: 
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E a nova data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de 
que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e 
documentos de habilitação será no dia 02 de Junho de 2022, às 09:00 horas, de acordo 
com o Art. 21 § 4°. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
 
 
 
 
 

Nova Aliança - SP, 19 de Maio de 2022. 
 
 
 

Aline Lellis Devechi Menis 
Pregoeira 

 

 
 
 
 


