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AVISO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de BATURITÉ/CE na forma qie indica o art. 75, § 3°, da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021. torra público a necessidade da
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE
CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO,
TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUAUZAÇÃO DE
DOCUMENTOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE. Os interessados poderãc apresertar proposta de
preços, na forma regimental, no prazo de 03 (três) das úteis a contar da data da
publicaçãc do presente aviso, que se encerrará ic dia 30 de ja-ieiro de 2023. As
propostas deverão ser entregues, em original nc setor de ccripras de preços da
Prefeitura Municipal de Baturité/CE localizado ia Trav~sa ia de abrI, slii°, bairro
Centro, eni Baturité-Ce (Centro Administratrvo). ou enviadas por e-mail,
devidame-ite assinadas e digitalizadas, no fom’iaic PDF, para o seguinte endereço
eletrônico comprasbaturite@amail.com. Tudo conforme Projetc Basico, no site:
https://www.baturite.ce.go~.br/.

BATJRTE - CE, 25 DE J~EIRO DE 2023.
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PROJETO BÁSICO- TER DC REFERENCIA

1. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE
CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA,
PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCU ENTOS, DE
INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DC MUNI lO DE BATURITÉ - CE

1.2- DA JUSTIFICATIVA:

De acordo com a Legislação Brasileira, en especial o artigo 62 da Lei Federal N°
9.605/1998; o arigo 72 do Decreto Federal N° 6.514/2008; e o artigo 305 do Código
Penal (Decreto Lei 2848/1 9~0); quaisquer açtes que inpl quem em destruição.
inutilização ou deterioração do patrimônio doc~mentaI zúblico são consideradas crime
contra o patrinônio cultjral, com peras previstas na forma da lei. A presente
contratação tem como objetivo preservar os cocumentos e ainda sanar os seguintes
problemas

• Preservação da memória documental e conhecimento ins:~tucional,

• Resoluçao da problemática de esvaço físicc para armazenamento de
documentos;

• Segurança e acondicionamento adequado quanto à documentação pública;

• Segurança e integridace da in ormaçãc

• Redução de custos, provenientes de mau gerenc;amento da informação, e da
má aplicação de mão-de-obra;

• Melhor atendimento ao cidadão;

• Melhor atendimento aos usuários e servidores públicos;

• Redução abrupta da vulnerabilidade ia conse-vação dos materiais e
documentos a se-em armazenados:

• Gestão integrada das informações;

• Sinplificação e racionalização dos procedimentos ce gestãc dos documentos;

• Garantia de acesso às informações;

• Atendimento as legislações vigentes;

• Agilidace na tomada de decisões:

• Controle de processos internos real zar o controle nos documentos
digitalizados de processos internos de forma eficiente / trârite dcs ~rcessos);

Maior qualidade e produtividade do serviço púohcc.
Governo Munic pai de Batu teia
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2. DA ESPECIF1CACÃO DO OBJETO:

•té

2.1. DOS SERVIÇOS: Serviços em gestão de conteúdo corpcrativo, gestão de
arquivos físicos e digitais para prestação de serviços de guarda, classificação,
taxonomia, preparação, indexação e virtualização de documentos, junto às
Unidades Administrativas, abaixo especificadas oo Mun cípio ze Baturi:é/CE, a saber:

2.1.1. DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

a) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, F’
b) SECRETARIA DA SAÚDE
c) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
d) SECRETARIA DO DESENVDLVIMENTO

2.1.2. DAS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Digitalização

ANÇAS E PLÂNE~ÂMENTO

ECONÓM CC E SOCIAL

Preoaração de documentos esta etapa abrangerá. -‘o m nimo, as seguintes
atividades:

Desmontagem com posterior montagem e blisterzaçáo das tastas, processos
ou dossiês

• Organização dos documentos, através da ordenaçã: dos mesmos,
facilitação dos trabalhos;

• Catalogação do conte(do;

• Higienização mecânica;

• Remoção de grampos, clipes e oojetos ~tranhcs ao cocunento;

• Desdobra;

• Cclagem de rasgos com fita especial,

visando à

• Preservação da integridade física dos ooc~mentos recebidos para digitalização;

• Colagem de etiquetas de identificação
necessáric; Observação: A manipulação destes
Contratada deverá ser feita con uso de máscaras e

nas :astas efou
documentcs pelos
luvas aprooriadas a

caixas quando
furcionários da
tarefa.

-Digitalização

Captura das imagens esta etaoa ab-argerá a caotura cas imagens dos
documentcs, através de scanner:

• Pcderão ser entregues para digitalização som geração de imagens documentos
contendo textos (manuscritos e/ou produzoos por qualquer ~ro~sso mecânico),
imagens de radiorafias, sli.des e ositroruoverno ivuriicipól de Batu~ac~tE

Praça da Matriz, S/N, 2a1&ia Entre Rios, Cen o,
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A digitalização deverá ser efetuada com alto patrão de qualidade, ccntraste,
brilho e encuadramento de imagem na tela, de modo a garantir a transmissão via
fax/linha de dados e impressão em equipamento disponível no mer~do;

• A Contratada deverá dispor de equipameitos e sistema para digitalização que:

• Suportem a digitalização até o formato *3 ‘Carta/Oficio;

• Digitalização frente) verso sim ultaneameme;

• Os arquivos-imagens serão gravados atendendo às seg intes especificações:
modo: a cores, em preto e branco ou em tonaldades de c nza (até 256 tons), de acordo
com o docunerito original;

• Arrrazenamento em fcrmato: TI FF Grupc 4, PDF.’A ou JPEG conforne o tipo e
aplicaçãc do documento;

• Resolução: a ser especificada conforme b~o de documento, poderá alca’içar até
600 X 600 DPIs (pontos por po egada), mas comc padrão será de 300 x 300 CPIs.

A Contratada deverá garantir que a qiai~de das imagens d gitalizacas seja
totalmente legível, utilizando para isso os seguintes recursos automatzados de
tratamento bem como recursos manuais:

• Deskew: elimina eventual inclinação en relação à inha horizonta com que
eventualnente tenha sido digitalizado o documentc;

• Registration e cropping: eliminam eventuais “margens negras” que ficam no
documentc digitalizado devidc a difereiça entre o tamanho real do documento e o
tamanho da área de digitalização padrão definica para o scanner

• Remove noise: remove todas as pequenas manchas (pigmentos) negros que
ficam na magem por causa da qualidade do panei original;

• Conferência imagem por imagem, comoaranco o docunento original com a
imagem capturada;

• Processo Manual de melhoria da imagen digitalizada.

-Digitalização - indexação

Esta etapa abrangerá, no mínimo, as seguintes atividades:

• Indexação das imagens dos documentos através de digitação dcs campos
preestabelecidos;

• A solução de indexação ceve permitV a iiteração com arquivos de índices e
programas de ‘rid ces já existentes junto a CONTRATAN~T. evitando a re-di9itação dos
mesmos;

• Os documentos, na fase de indexação, deverão ser c~ass ficados de acordo
com a Tabela de ClassifioaØao &enOgacue~naae’t indexadcs com os parânietr~s da

_4) Praça da Ma:riz, SAN. Palácio Entre Rios, Cen o
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Tabela de Tempcralidade, tambén ceverão ser seguidas as resoluções dc Conselho
Nacional de Arcuivos - CONAP.Q e Arqu ~o do Estado;

Nesta fase, através da Tabe;a de Tenporalidade oe Documentos, serão
registrados os dados de controle de tempo arquivamentc guarda permanente ou
descarte e localização física da pasta e/ou processo;

-Disponibi’ização de índices e imagens

Caca documento, após ter sido processado em cada uma cas fases definidas no
ambiente ce produção, deverá ser :ransferido para o meio de arnazeramentc final, bem
como ter suas imagens e índkes inseridos io sistema de gerenciamento de
documentcs;

Após os documentos terem sido devidamerite liberados, os documentos digitalizados
deverão estar mediatamente disponíveis para consulta no sistema. Os documentos
físicos ceverão ser novamente arquivados en pastas idertiflcados pelo número
seqüencbl de controle do arquivo ou outro siste-ra detrminaco pela CONTRATACA.
Finalizada a etapa de digitahzaçãc, a Administração, med ame a em~são de protocolo
de re:irada emitirá a autonzação do rans~orze dos documeiics para a Guarda
Permanente no arquivo da CONTRATADA.

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

3.1. O contratc terá o prazo de vigênc:a de 12 (doze) meses contados ca data de
emissão da ordem de serviçc, podenco ser prorrogado nos casos e fcrmas previstos no
art. 111. da Lei ,2 14.133, de 10 de abril ce 2021.

4. DAS DaTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

4.1. As cespesas resultantes dos cortratos correrão po- conta cas segLintes dotações
orçamen~árias e respectivos elementos de despesas:

Elemento Fonte de
Unidade Administrativa Dotação Orçamentária de Recurso

Despesa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.01-12.306.1219.2.013 3390.39.00 1500100100
SECRETARIA DE SAÚDE 08.01-10.302.1003.2.026 3390.39.00 1500100200
SECRETARIA DE 06.01-04.122.0402.2.008 33.90.39.00 1500000000
ADMINISTRACAO, FINANÇAS
E PLANEJAMENTO

09.01-08.244.0807.2.035 33.90.39.00 1500000000SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL

DE

5. DO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS:

,, Governo N¼inicipol de Boturité/CE
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5.1. Os preços somente poderão ser reajustados após c período de 12 (doze) meses, a
contar da data da apresentação das propostas, com base na ~iariação percentual
acumulada no período scb analise, do IGP-M (Ind ce Geral de Preços co Mercado), ou
outro equiva~nte caso este venha a ser extinto o.. substituído.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A CONTRATANTE se obriga a proporciora ao(à) CONTRATADO(a) todas as
condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo
Contratual, consoante estabe ece a Lei n~ 14.133, de 1° de abri de 2C21;

6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do obje:c contrattml;

6.3. Comunicar ao(à) CONTRATADO(a) :oda e qualquer cico-rênc a relacionada com a
execução do oojeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências
corretivas;

6.4. Providenciar os pagamentos ac(à) CONTRATADO(a) à vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Com pe:ente.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Executar c objeto do Contrato, de confcrm dade com as cond ções e prazos
estabelecidos neste processo, no Termo Contratual e na proposta vencedora;

7.2. Manter durante toda a execução do objeto contratua, em corpatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de ~ btação e qt.alilcação exigidas na Lei
de Licitações;

7.3. Todas as despesas envolvidas na execução dos servços sobretudo, com
transporte, 1-ospedagem e alimentação, correrãc inteira e exclus vaniente por conta
do(a) COWRATADO(A);

7.4. Uti izar profissionais devidamente habilitados, substituirdc-os nos casos de
impedimentos fcrtuitos, de mareira que não se prejudiq em o bom andamento e a boa
prestação aos serviços;

75. Facilitar a ação da fiscal zaçãc na inspeção aos serviços pres:ando, Drontamente,
os escla ec mentos que forem solicitados zelo(a) CONTRATANTE;

7.6. Responder perante as leis vigentes, peio s~iIo dos documentos manuseados,
sendo que ao(à) CONTRATADO(a) não deverá, mesmo após o tnino do Contrato,
sem consentimento prévio por escrito do(a) CONTRATANTE, fazer ~so de quaisquer
documentos ou nformações especificadas no pai-agrafo anterior, a não ser para fins de
execução do Contrato;

7.7. Providenciar a imediata correç~o das deficiências & ou irregu~-dades apontadas
pelo(a) CONT~NTE

~overio Municipal de 8otu~&CE
Praça co Matriz, S/N, Polocio Entre Pias, Centro,
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7.8. Arcar com eventuais pr~uizos causados ao(à) CONRPEANTE e/ou terceiros,
provocados por ineficiência cu irregularidade cometida por seus enpregados e/ou
prepostos envolvidos na execução do objeto contratual iiclus ve, respondendo
pecuniaiamente;

7.9. Pagar seus empregados no prazo previsto em ei, sendc também de sua
responsabi idade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indretamente, incidam
sobre a prestação dos serviços contratacos, mc jsive, as contri: iç5es previdenciárias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos seguros de acidentes de traoalho, e:c,
ficando exc uída qualquer solidariedade da P-efeitura de Batu ité por eventuais
autuações adninistrativas &ou judiciais uma vez cue a inadirrplência do(a)
CONTRATADO:A), com referéicia às suas obngasões, não se transfere á Prefeitura de
Baturité;

7.10. Dispcnibilizar, a qualquer tempo, toda doztnentação referente ao pagamento dos
tributos, seguros, ericargcs sociais, trabalhis:as e previdenc:ários re acionados com o
objeto do contrato;

7.11. Respeitar as normas de segurança e medicna dc trabalho, previstas na
Consolkiação das Leis do Trabalho e legislaç~c pertinente

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Pela nexecução total ou parcial das obngações assumidas. garantidas a prévia
defesa, a Acministração poderá apl car ao(à) Contratado(a) as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez ~or cento) sobre o valor contratado, em caso oe recusa da empresa
vencedora em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da notificação feita pelo(a) CONTRATANTE;

b.2) 0,3% drês décimos por cento) por &a de afraso na execução dos serviços, até o
limite de 3C (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumpida do Contrato
e rescisão do pacto, a critéric da CONTRATANTE, em caso oe araso dos serviços
superio a 3C (trinta) dias.

b.4) O vaio da multa referida nesta cláusula será descontaca 4ex-offício” do(a)
CONTRATADO A), mediante subtração a ser efet.~ada en qua quer fatura de crédito em
seu favor que mantenha junto à CONRATANrE, irdepeiderte de notificação ou
interpelação judicial ou extajudicial

c) suspersão temporária do direito de participar oe licitação e mpedimento de contratar
com a Admâristrayjo~ pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Governo Municipol de BottriteiCt
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d) Declaraçâo de inidoneidade paa licitar ou contratar com a Admiristração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinartes da punição ou até que a
CONTRATANTE promova sua reabilitação.

9. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.1.1. Cédula de identidade com foto e CPF do responsável legal ou signatário da
proposta;

9.1.2. Ato constitutivo, estatLto ou contrato social em viaor e todos os aditivcs,
devidanente registrados, em se tratando de sociedades comerc;ais ou o Registro
Comercial em caso de empesa individuaL e no caso ce sociedade por ações,
acompaniado da ata da assembleia que elegeu seus atuais adirin stradores. Em se
tratando de sociedades civis, inscrição co ato constitutivo acom~n[~do de prova da
diretoria em exercício.

9.1.3. Prova de inscrição na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);

b) Fazenda Municipal (Cartão de Inscrição do ISS

9.2. REGULARIDADE FISCAL

9.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal Estadial e Municipal do
domicílio ou sede do licitante.
a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tr butos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitida nos moldes da Portaria Conjunta ‘GFN!RFB n°1.751, de 0210.2014;

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estac ai deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Jébitos inscri.os na Div da Ativa Estadual;

c) A comprovação de regular dade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa
Municipal;

9.2.2. Prova de situação regular perante o Fundc de Garan:ia por Tempo de Serviço -

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação — CR5, e

9.2.3. Certidão Negativa de Débitos rabalbista (CNDT) emitida pela Justiça do
Trabalho.

9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Governo Munic pai de Botw teia
Praça do Motriz. S.’N. Palocio Entre Ros Cen ro
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9.3.1. Pelo mencs 01 (um) atestado de capacidade :écnica emitido por pessoa jurídica
de direitc público ou privado, que comprove que oa) empresa tenha ~res:ado ou esteja
prestando serviços de natureza e espécie condzentes com o oojeto oeste processo.

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.4.1. Tratando-se de Sociedade Anônima, pubicação em Ciái-io Cficial ou jornal de
grande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal cor-espondente ao último
exercício social encerrado com as respectivas ce-’lonstra≠es de Corta ce Resu tados.
Os demais tipos societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço
Patrimonia, do últ mo exercício social, cevidarneite registrado na junta comercial da
sede do lic,tante, que comprovem a boa situação financeira da etiçresa, eservando-se
à COMISSÃO o d reito de exigir a apresentaçãc do Livro D áno para verificação dos
valores, assinaocs por contador habilitadc, bem como por sócio-gerente ou diretor.

9.4.2- F ca dispensada de apresentar Balanço Pat mor~al Mic’~oempresas ou emoresas
de pequeno porte que optar pe a fruição aos be’ef cios da _ei Complementar Federal n°
123/06, Lei Complementar n° 147/2014, cuando optante pelo Simples nacional/ME/EPP
e apresentando comprovante dessa opção.

9.4.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedica pelo d sffiouidor da sede da
pessoa jurídica.

9.5. OUTRAS EXIGÊNCIAS

9.5.1. Decbração expressa, de que aterde ao iflciso V co art 27, da Lei Federal n°
8.666/93 e inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Zederal.

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

10.1. As propostas de preços deverão, ainda, comer:

a) A razão social, local da sede e o número de insc ção nc CNP~ da empresa:

b) Assinatura dc Representante Legal;

c) Indicação dc prazo de validade das ~ropcstas, não inferior a 60 ‘sessenta) dias,
contados da data da apresentação das mesmas;

d) Valor mensal e total propcsto, cotado em moeda iacional em algarismos e por
extenso, já consideradas, no mesmo, todas as despesas mc dentes direta ou
indiretamente no objeto constante oeste processo

10.2. Correrão ~or conta do(a) proponente todos os castos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta;

10.3. Ocorrendo divergência eitre os valores propostos, ~revalece-ão os descritos por
extenso e, no caso de incompatibifldade entre cs va ores rnersa e :ctal, prevalecerá o
valor mensal.

10.4. As~com a panilha abaixo:
,~,) Proço do Mo:riz, SIN, Poidcio Entre Ros Cenro
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE LJNJD MENSAL - TOTAL

GESTÃO DE CONTEÚDO
CcRPORATIVO, GESTÃO DE
ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GUARDA

CLASSIFiCAÇÃO, TAXONOMIA 12 Mês Pt 66 6~ R$ 38 000 04PREPARAÇÃO, INEXAÇÃO E ‘‘

VIRTUALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS, DE INTERESSE
DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
PLAN&AMENTO.
GESTÃO DE CONTEÚDO
COFPORATIVO, GESTÃO DE
ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS
PARA PRESTAÇÃO DE

2 SERVIÇOS DE GUARDA, 12 M Pt 66 6 Rt 38 000 04CLASSEICAÇÃO, TAXONOMIA, es •q. ~. MI

PREPARAÇÃO, INEXAÇÃO E
VIPTUALJZAÇÃO DE
DOCUMENTOS, CE INTERESSE
DA SECRETARIA DA SAÚDE.
GESTÃO DE CONTEÚDC
CORPOFATIVO, GESTÃO DE
ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GUARDA,

3 CLASSIF CAÇÃO, TAXONOMIA, 12 Mês R$ 3.166,67 R$ 38.000,04
PRE~ARAÇÃO, INEXAÇÃO E
VIRTUALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS, DE INTERESSE
DA SECRETARIA DA
ED’JCAÇ4O.
GESTÃO DE CONTEÚDO
CORPORATIVO, GESTÃO DE
ARQUIVOS FISICOS E DIGITAIS
PARA PRESTAÇÃO DE
SER”JIÇOS DE GUARDA,

4 CLALSSIF CAÇÃO, TAXONOMIA, 12 Mês RS 3.166,67 R$ 38.000,04
PREPARAÇÃO, INEXAÇÂO E
VIRTUALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS, DE INTERESSE
DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO

boverio Municipal de BatuntédCE
Proço do Motriz, S/N. Polódo Entre Rbs Centro,
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Governo Mu.ic,;al

•• e á

ECQNCMICO E SOCIAL.

VALOR GLOBAL = R$ R$ 152.000,16

10.5. As propostas deverão ser entregues, em o-igiral, no setor de conpras de preços
da Prefeitura Municipal de Baturité/CE Iccalizado na Travessa 4 cc abril, s/n°, bairro
Centro, em Baturité-Ce (Centro Administrativc), o~ enviadas por e-mail devidamente
assinadas e digrtalizadas, no fcrmato PDF, pa a o seguinte encereço eletrônico:
comprasbaturite~gmail.com.

B~TLRI É - cE, 25 DE ~ANEIRO DE 2023.

CICERO
ORDENADOR DE DESPESAS D

~~1 ‘A~
~O SOUSA BF7FRRA

PIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
BÁTURITÈICE

Governo Municipal de Bolar teKE
Praça cio Motriz, S/N, Polaco Entre R os Centro

CEP’ 62760 000 CN n 07387 3t5 0001 08


